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WPROWADZENIE 

 Gwałtowne przemiany technologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe, jakie dokonały 

się w XX wieku, doprowadziły do przeobrażeń w niemal każdej sferze życia społecznego. 

Dostrzegalne jest to w skali całego kraju jak i poszczególnych miast, grup społecznych oraz 

jednostek. Przemiany te oprócz wielu pozytywnych zmian, przyniosły ze sobą również szereg 

negatywnych skutków, przyczyniając się do przeobrażenia starych i powstawania nowych 

problemów społecznych.  

 

Problem społeczny: w definicji Paula B. Hortona i Geralda R. Lesliego
1
 to:  

a) zjawisko, które jest niepożądane społecznie i kłopotliwe ze względu  

na natężenie, częstotliwość występowania, zasięg, charakter następstw,  

b) porusza znaczną część społeczeństwa  - kłopotliwa kwestia musi zaistnieć  

w świadomości społecznej i uzyskać krytyczną opinię; w ten sposób obiektywnie 

istniejące zjawisko przeobraża się w subiektywnie odbierany problem społeczny,  

c) wydaje się możliwe do przezwyciężenia - musi istnieć przekonanie, że problem 

można rozwiązać; zwiększa to szanse na autentyczne zaangażowanie członków 

zbiorowości i wypracowanie praktycznych dyrektyw służących jego eliminacji  

lub minimalizowaniu negatywnych skutków,  

d) przezwyciężenie go jest możliwe poprzez działania zbiorowe  - konieczna  

jest nie tylko aktywność „profesjonalistów od danych problemów”, ale masowe 

wsparcie społeczne — uzyskane dzięki zbliżonym sposobom interpretacji zjawiska.  

 

Niezwykle istotna, ze względu na rozwój społeczności lokalnej, jest znajomość problemów  

i zjawisk powodujących zjawisko dezintegracji społecznej. Do problemów społecznych, które 

w ostatnich dekadach dają najwyraźniej znać o sobie w polskiej rzeczywistości należy 

zaliczyć: alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, ubóstwo, bezrobocie, przemoc, bezradność 

opiekuńczo-wychowawczą oraz wykluczenie społeczne. Każdy z tych problemów wymaga 

odmiennego podejścia i działań specjalistów. Priorytetem w polityce społecznej staje  

się zatem przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom oraz podjęcie działań prowadzących  

                                                           
1
 P. B. Hortona i G. R. Lesliego, ,, The Sociology Of Social Problems”,  
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do ograniczenia izolacji społecznej oraz zwiększenie integracji społecznej grup i osób 

zagrożonych występowaniem wyżej wymienionych problemów. 

 

  Punktem wyjścia wszelkiej interwencji socjalnej jest diagnoza, będąca niezbędnym 

elementem poprawnie zaplanowanego procesu zmian. Pomaga ona zidentyfikować 

negatywne, nieakceptowane zjawiska, a także niezaspokojone potrzeby i oczekiwania 

mieszkańców. Diagnoza społeczna jest niezbędna z punktu widzenia zespołu planującego 

budżet miasta oraz całego systemu służb społecznych i administracji miasta.  

Głównymi celami diagnozy społecznej jest: 

 

 Identyfikacja przyczyn wywołujących sytuacje problemowe, 

 Identyfikacja wzajemnych związków pomiędzy problemami i kwestiami społecznymi, 

 Identyfikacja skali problemów społecznych w danym układzie administracyjnym,  

 Identyfikacja regionalnych, lokalnych uwarunkowań problemów społecznych, 

 Analiza podejmowanych działań zmierzających do rozwiązania sytuacji problemowej 

lub jej złagodzenia, 

 Analiza proponowanych rozwiązań przez politykę społeczną regionu.  

 

Cele i ogólne założenia badania 

Niniejsza diagnoza społeczna realizowana na zlecenie gminy Andrychów ma na celu ukazanie 

skali problemów uzależnień społecznych na terenie gminy. Zakres działań badawczych 

odnosił się do zidentyfikowania następujących kwestii: 

 zidentyfikowania problemów uzależnień wśród różnych grup (dzieci, młodzieży, 

dorosłych mieszkańców, sprzedawców), 

 zidentyfikowania problemu przemocowego wśród różnych grup (dzieci, młodzieży, 

dorosłych mieszkańców), 

 zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe, 

 określenia skali oraz zakresu problemów uzależnień i przemocy, 

 zidentyfikowania skutków występujących problemów,  

 pokazania rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej  

lub złagodzenie jej skutków.  
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Problematyka badania  

Zakres prac badawczych odnosił się do zdiagnozowania następujących problemów: 

 Problemu alkoholowego (alkoholizmu) – według WHO to ,,wszelki sposób picia, 

który wykracza poza miarę tradycyjnego i zwyczajowego spożycia albo poza ramy 

obyczajowego, przyjętego w całej społeczności, picia towarzyskiego bez względu  

na czynniki, które do tego prowadzą”
2
. Problem alkoholowy jest jednym  

z najpoważniejszych i najpowszechniejszych problemów społeczeństwa polskiego,  

w związku z tym tej kwestii poświęcono najwięcej miejsca  w niniejszej diagnozie.  

 

 Problemu narkotykowego (narkomania) – według ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii, narkomania to: ,,stałe lub okresowe używanie  

w celach niemedycznych środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może 

powstać lub powstało uzależnienie od nich”.
3
 W niniejszym raporcie zwrócono uwagę 

przede wszystkim na następujące kwestie związane z owym zjawiskiem: 

rozpowszechnienie i dostępność narkotyków oraz dopalaczy, skala problemu wśród 

dorosłych mieszkańców, dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy; 

 

 Problemu nikotynowego  (nikotynizm) – jest zjawiskiem, które polega  

na regularnym zażywaniu tytoniu, w skład którego wchodzi nikotyna – silna trucizna 

oraz szereg innych substancji, które wykazują negatywny wpływ na nasz organizm. 

Niniejsza diagnoza ma na celu ukazanie skali uzależnienia oraz dostępności dla dzieci  

i młodzieży szkolnej na terenie gminy, a także skali problemu wśród dorosłych 

mieszkańców gminy Andrychów. 

 

                                                           
2
 T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, str. 92.  

3
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. poz. 224). 
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 Zjawiska przemocy w rodzinie -  ten rodzaj przemocy często określany jest także 

mianem ,,przemocy domowej”. W polskim porządku prawnym charakterystykę  

i definicję zjawiska przemocy w rodzinie zawiera Ustawa z dnia 29 lipca 2005r  

,,O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
4
. Wskazano w niej, iż za ,,przemoc  

w rodzinie” uważa się jednorazowe lub powtarzające się wielokrotnie ,,umyślne 

działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste” członków danej 

rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących ze sprawcą tego 

rodzaju zachowań. Podobną charakterystykę tego zjawiska zawarto w Kodeksie 

Karnym (art. 207 K.K.), w którym istnieje pojęcie ,,znęcania się” fizycznego  

lub psychicznego nad osobą najbliższą lub ,,inną osobą pozostającą w stałym  

lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą 

nieporadną ze względu na jej stan psychiczny  lub fizyczny” 
5
. Charakterystyczną 

cechą przemocy w rodzinie jest wykorzystanie przez sprawców tego rodzaju 

zachowań, posiadanej siły i dominacji nad innymi członkami rodziny, w celu 

podporządkowania ich i zmuszenia do określonych zachowań. Z tego powodu 

osobami doznającymi przemocy są najczęściej osoby, które w strukturze danej rodziny 

są zależne od swych opiekunów lub bliskich.  

 

 Zjawiska przemocy rówieśniczej - ,,wszelkie nieprzypadkowe akty godzące  

w wolność osobistą jednostek lub przyczyniające się do fizycznej, a także psychicznej 

szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji”
6
.  

Coraz powszechniejszym rodzajem agresji rówieśniczej jest dręczenie jednych 

uczniów przez drugich, które często ma miejsce także w środowisku wirtualnym 

(cyberprzemoc). Przemoc rówieśnicza może przybierać formę przemocy 

bezpośredniej oraz pośredniej. Sprawcą przemocy rówieśniczej może być pojedyncza 

osoba lub grupa. 

                                                           
4
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390). 

5
 J. Polanowski, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka., Wydawnictwo Edukacyjne 

,,Parpamedia”, Warszawa 1999, s. 21.  

6
 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.  
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 Uzależnienia behawioralne – formy zaburzeń (nałogów) nie związanych 

z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, a z niekontrolowanym 

wykonywaniem pewnych czynności. Do czynności tych możemy zaliczyć m.in. granie 

w gry hazardowe, zaburzenia korzystania z Internetu, zaburzenie związane z graniem 

w gry internetowe.
7
 

METODOLOGIA BADANIA 

 Uzasadnienie i wybór techniki badawczej 

 

 Istotą badania było poznanie opinii oraz postaw względem wybranych problemów 

społecznych: problemu alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego oraz zjawiska 

przemocy. W tym celu zdecydowano się na przeprowadzenie czterech komplementarnych 

badań, zrealizowanych wśród czterech grup społecznych: dorosłych mieszkańców gminy, 

uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz sprzedawców.  

Każda grupa respondentów wniosła coś nowego względem badanych zagadnień i pozwoliła 

na ich lepszą diagnozę oraz głębsze zrozumienie problemów. 

 

 W badaniach zastosowano triangulację technik badawczych. Koncepcja badania uwzględniła 

zapewnienie trafności i rzetelności planowanych działań. Wiązała się z tym przede wszystkim 

triangulacja źródeł danych, polegająca na pozyskaniu informacji z różnych środowisk. 

 

Zostały one wykonane zgodnie z metodologią ilościową, za pomocą metody PAPI (wywiad 

bezpośredni realizowany przy użyciu papierowej ankiety). Wykorzystana technika badawcza 

opierała się na bezpośrednim komunikowaniu się ankietera z respondentami,  

przy wykorzystaniu ustrukturyzowanego narzędzia badawczego, jakim był kwestionariusz 

ankiety. W ten sposób przebadano dorosłych mieszkańców. W przypadku uczniów 

zastosowano badanie ankietowe za pomocą ankiety internetowej (CAWI).  

Przed przystąpieniem do ankietowania dzieci i młodzieży szkolnej, za każdym razem 

uzyskiwano zgodę dyrekcji placówki szkolnej na przeprowadzenie badania, udzielano 

informacji o całkowitej anonimowości oraz o zasadach wypełniania kwestionariuszy,  

                                                           
7
 M. Rowicka Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia, s.7  Warszawa 2015 
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by zminimalizować ryzyko występowania braków danych. Badanie sprzedawców odbyło się 

za pomocą metody CATI, czyli wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo. 

Dobór próby 

Badania zostały przeprowadzane od października do listopada 2017 roku. W badaniu łącznie 

wzięło udział 100 mieszkańców, 22 sprzedawców i 1475 uczniów ze szkół podstawowych, 

zespołów szkół oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zróżnicowany dobór próby umożliwił 

pogłębienie badanych zjawisk związanych bezpośrednio z zagrożeniami społecznymi na 

terenie gminy oraz uzyskanie informacji i opinii z różnych środowisk. Poniższy wykres 

przedstawia szczegółową strukturę próby badawczej: 

 

Narzędzia badawcze  

 

  Kwestionariusz ankiety użyty do zebrania danych miał podobną konstrukcję niezależnie  

od badanej grupy. Składał się z pytań zamkniętych jednego lub wielokrotnego wyboru.  

Ze względu na specyfikę poszczególnych grup dokonano spersonalizowania pytań, 

dostosowując ich charakter do profilu respondenta. Ankieta wypełniana była samodzielnie,  

co ma niebagatelną rolę w badaniu postaw i opinii względem delikatnych kwestii. Za każdym 

razem przed przystąpieniem do badania, uczestnicy zostali poinformowani o pełnej 

anonimowości, został wyjaśniony cel oraz instrukcja wypełniania kwestionariusza. Wyniki 

przedstawione w raporcie mają charakter procentowy.   Ewentualne dysproporcje związane 

DOROŚLI MIESZKAŃCY - 100 

UCZNIOWIE - 1475 

SPRZEDAWCY - 22 
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są z zaokrągleniem do liczb całkowitych (maksymalnie +/- 1%). W przypadku pytań 

wielokrotnego wyboru odpowiedzi nie sumują się do 100%.  

 

ANALIZA DANYCH INSTYTUCJONALNYCH 

Dane podstawowe o gminie  

Gmina Andrychów jest gminą miejsko-wiejską, położoną w południowo-zachodniej części 

województwa małopolskiego, w powiecie wadowickim. Od północy graniczy z gminą 

Wieprz, od wschodu z gminą Wadowice, od południa z gminami Stryszawa (z powiatu 

suskiego), Ślemień i Łękawica (z powiatu żywieckiego), a od zachodu z gminami Porąbka 

(z powiatu bialskiego) i Kęty (z powiatu oświęcimskiego). Gmina zajmuje powierzchnię 100 

km2 (10 km2 przypada na miasto Andrychów) i obejmuje miasto Andrychów oraz 8 sołectw: 

Brzezinka, Inwałd, Roczyny, Rzyki, Sułkowice-Bolęcina, Sułkowice-Łęg, Targanice 

i Zagórnik. Siedziba władz gminy – miasto Andrychów – oddalona jest 67 km na 

południowy-zachód od Krakowa, ok. 25 km na wschód od Bielska Białej i ok. 22 km na 

północny-wschód od Żywca. 

 

Transport i komunikacja  

Przez obszar gminy Andrychów przebiegają: droga krajowa nr 52 (Kraków – Bielsko Biała), 

droga wojewódzka nr 781 (do Żywca) oraz linia kolejowa (Bielsko Biała – Kalwaria 

Zebrzydowska Lanckorona). Pomimo nieodległego położenia względem stolicy regionu – 

Krakowa i stolicy subregionu – Oświęcimia gminę charakteryzuje słaba dostępność drogowa 

i kolejowa do ww. ośrodków. Usługi komunikacyjne w zakresie przewozu osób na terenie 

gminy świadczy kilku prywatnych przewoźników oraz Międzygminny Zakład 

Komunikacyjny Kęty. Ponadto Andrychów, Roczyny i Inwałd są miejscowościami 

przelotowymi dla innych połączeń komunikacyjnych. Dobre połączenia komunikacyjne mają 

mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy.  
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 Demografia 

Liczba mieszkańców gminy według Urzędu Miasta Andrychów na dzień 30.06.2017 wynosi  

43 525 
8
 Liczba kobiet wynosi 22331, a mężczyzn 22194. Na przestrzeni lat liczba 

mieszkańców gminy Andrychów spadła. W 2013 roku liczba ludności wynosiła 43786, 

w  2015 roku  liczba ludności spadła o 34  do wartości 43734. W roku 2016 liczba ta była już 

o 163 mniejsza niż w roku poprzednim i wyniosła 43571. W 2017 liczba ludności spadła 

ponownie i wyniosła 43524. Liczba ludności gminy Andrychów  w 2017 roku w stosunku do 

roku 2013 spadła o 244 osoby.  

Wyk.1 Liczba mieszkańców gminy Andrychów.  

 

 

Szczegółowy rozkład liczebności gminy Andrychów w podziale na wiek przedstawia 

poniższa piramida wieku. Ukazuje ona dane GUS z roku 2016. Na jej podstawie zauważamy, 

że liczba kobiet przeważa nad liczbą mężczyzn w gminie, a największa część to osoby 

w wieku 30-34 lata, zaś średni wiek mieszkańców gminy Andrychów wynosi 39,7 lat. 
9
 

Współczynnik feminizacji wynosi 104, co oznacza, że na każdych 100 mężczyzn przypada 

104 kobiety. Współczynnik maskulinizacji wynosi 96, co oznacza, że na 100 kobiet przypada 

96 mężczyzn w gminie Andrychów. 

                                                           
8
 Urząd Miasta na dzień 30.06.2017.   

9
 GUS 
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Wyk.2 Piramida wieku mieszkańców gminy Andrychów 

 

Szczegółowy rozkład liczebności Gminy Andrychów w podziale na wiek przedstawia 

poniższa tabela.  

Wyk.3. Rozkład liczebności mieszkańców gminy Andrychów w podziale na wiek 

Mężczyźni Kobiety 

Wiek Liczba Wiek Liczba 

0-2 628 0-2 562 

3 246 3 231 

4-5 510 4-5 444 

6 259 6 258 

7 282 7 272 

8-12 1213 8-12 1214 
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13-15 699 13-15 629 

16-17 458 16-17 453 

18 260 18 245 

19-20 492 19-20 471 

21-40 6600 21-40 6228 

41-60 5793 41-60 5776 

61-64 1256 61-64 1520 

65-70 978 65-70 1263 

71-81 1056 71-81 1670 

>81 464 >81 1095 

SUMA (M) 2194 SUMA (M) 22331 

RAZEM 

K+M 

 RAZEM 

K+M 

 

 

Produkcyjne grupy wieku 

Współczynnik obciążenia demograficznego, czyli liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku produkcyjnym  wynosi 62,4. (dla Polski współczynnik ten wynosi 61,7). 

Wyk. 4. Produkcyjne grupy wieku w gminie Andrychów 

 Kobiety Mężczyźni Ogółem 

W wieku 

przedprodukcyjnym 

(<18 lat) 

18,6% 20,5 19,6 

W wieku produkcyjnym 

(18-59 lat kobiety;18-63 

mężczyźni) 

56,1% 67,3% 61,6% 

W wieku 

poprodukcyjnym (60+ 

lat kobiety; 

64+mężczyźni) 

25,3% 12,1% 18,9% 
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PRZYROST NATURALNY/RZECZYWISTY/ SALDO MIGRACJI 

Przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów jest 

w gminie Andrychów dodatni. W latach 2014- 2015 możemy zauważyć wzrost wartości 

przyrostu naturalnego. Liczba urodzeń żywych przeważała o 107 nad liczbą zgonów 

w gminie. Współczynnik ten znacząco obniżył się w 2016 roku i wynosił 41.  

Wyk.5. Przyrost naturalny ludności gminy Andrychów 

 

Na przyrost rzeczywisty ludności dodatkowo ma wpływ saldo migracji, będące różnicą 

między napływem a odpływem ludności z danego obszaru w określonym czasie w skutek 

migracji. Przyrost rzeczywisty ludności daje pełny obraz zmiany liczby mieszkańców danego 

obszaru. Otrzymywany jest poprzez zestawienie przyrostu naturalnego ze współczynnikami 

migracji. Przyrost ten stanowi sumę wielkości przyrostu naturalnego i salda migracji. 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przyrost rzeczywisty ludności na 

terenie gminy Andrychów w 2016 roku wyniósł -78, co oznacza, że w procesach 

ludnościowych na terenie gminy w 2016 ubyło 78 osób.  

Dokonując analizy zachodzących w gminie zmian możemy zauważyć niekorzystne tendencje. 

Pomimo dużej liczby urodzeń żywych, a co za tym idzie dodatniego przyrostu naturalnego 

ludności, rzeczywista liczba ludności gminy zmniejsza się w skutek migracji. Co więcej 

zwiększa się liczba mieszkańców gminy w wieku 65+, co obrazuje poniższy wykres. W 2013 

roku liczba osób starszych w gminie wynosiła 5 606, a w 2017 roku wzrosła o 920 osób do 

6526. Obie tendencje powodują postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej, co 

57 
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w perspektywie najbliższych lat będzie m.in. wymagało dostosowania w szerszym zakresie 

niż dotychczas wachlarza usług społecznych do potrzeb seniorów. 

 

Wyk. 6. Ludność powyżej 65 lat w Gminie Andrychów

 

Rynek pracy 

W gminie Andrychów na 1000 mieszkańców pracuje 185 osób. 50,5% wszystkich 

pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane 

w gminie Andrychów wynosiło w 2016 roku 8,5% i jest nieznacznie niższe niż stopa 

bezrobocia w Polsce w 2016 roku  (8,8%). Szacunkowa stopa bezrobocia według danych 

GUS na terenie gminy obniża się. Szczegółowe dane prezentuje poniższy wykres.  

5606 

6007 

6151 

6526 

2013 2015 2016 2017

65+ 
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Wyk. 7. Stopa bezrobocia w Gminie Andrychów

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Andrychów wynosi 3 281,91 PLN, co 

odpowiada 76.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród 

aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Andrychów 5 688 osób wyjeżdża do pracy do 

innych gmin, a 4 507 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo 

przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 181.  

28,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Andrychów pracuje w sektorze rolniczym 

(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,1% 

w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, 

informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).  

16,10% 

14% 

12,30% 

8,50% 

2013 2014 2015 2016

stopa bezrobocia 
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Wyk.8. Struktura zatrudnienia ludności gminy Andrychów

 

 

Infrastruktura edukacyjna i kulturalna.  

Edukacja 

W 2017 roku w gminie Andrychów funkcjonują 23 placówki oświatowo-wychowawcze 

oferujące opiekę przedszkolną oraz naukę na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym oraz 

ponadgimnazjalnym. Wykaz szkół przedstawia poniższa tabela: 

Tab.1. Wykaz placówek oświatowych na terenie gminy Andrychów 

Przedszkola: (7) 

Niepubliczne Przedszkole MAŁY BYSTRZAK 

Słowackiego 4e, 34-120 Andrychów 

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek im. Bł. Edmunda 

Bojanowskiego 

Starowiejska 24, 34-120 Andrychów 

Przedszkole nr 1 w Andrychowie 

Floriańska 7a, 34-120 Andrychów 

28,60% 

33,50% 

14,10% 

1,50% 

sektor rolniczy przemysł i budownictwo sektor usługowy sektor finansowy

http://edukacja.andrychow.eu/placowki/przedszkola/niepubliczne-przedszkole-maly-bystrzak-317/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/przedszkola/niepubliczne-przedszkole-zgromadzenia-siostr-sluzebniczek-im-bl-edmunda-bojanowskiego-113/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/przedszkola/niepubliczne-przedszkole-zgromadzenia-siostr-sluzebniczek-im-bl-edmunda-bojanowskiego-113/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/przedszkola/przedszkole-nr-1-w-andrychowie-100/
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Przedszkole nr 2 w Andrychowie 

Metalowców 8, 34-120 Andrychów 

Przedszkole nr 3 w Andrychowie 

Lenartowicza 36, 34-120 Andrychów 

Przedszkole nr 4 w Andrychowie 

Włókniarzy 28, 34-120 Andrychów 

Przedszkole nr 5 w Andrychowie 

Słowackiego 9, 34-120 Andrychów 

Szkoły Podstawowe: (5) 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w 

Brzezince. 

Słoneczna 5, 34-120 Brzezinka 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie 

Dąbrowskiego 2, 34-120 Andrychów 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Andrychowie 

Ignacego Daszyńskiego 14, 34-120 Andrychów 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie 

Włókniarzy 10 a, 34-120 Andrychów 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie 

Lenartowicza 26, 34-120 Andrychów 

Szkoły Ponadgimnazjalne: (4) 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 

F. Pachla 16, 34-120 Andrychów 

http://edukacja.andrychow.eu/placowki/przedszkola/przedszkole-nr-2-w-andrychowie-101/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/przedszkola/przedszkole-nr-3-w-andrychowie-102/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/przedszkola/przedszkole-nr-4-w-andrychowie-103/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/przedszkola/przedszkole-nr-5-w-andrychowie-104/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/szkoly-podstawowe/publiczna-szkola-podstawowa-stowarzyszenia-przyjaciol-szkol-katolickich-w-brzezince-115/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/szkoly-podstawowe/publiczna-szkola-podstawowa-stowarzyszenia-przyjaciol-szkol-katolickich-w-brzezince-115/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/szkoly-podstawowe/szkola-podstawowa-nr-2-w-andrychowie-107/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/szkoly-podstawowe/szkola-podstawowa-nr-3-w-andrychowie-369/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/szkoly-podstawowe/szkola-podstawowa-nr-4-w-andrychowie-114/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/szkoly-ponadgimnazjalne/liceum-ogolnoksztalcace-im-marii-sklodowskiej-curie-139/
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Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie 

Rynek 12, 34-120 Andrychów 

Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 

Starowiejska 22, 34-120 Andrychów 

Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej 

Batorego 9, 34-120 Andrychów 

Zespoły Szkół: (7) 

Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie 

Wadowicka 79, 34-120 Inwałd 

Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach 

Szkolna 10, 34-120 Roczyny 

Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach 

os. Szczęśniaki 1, 34-125 Rzyki 

Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Bolęcinie 

Racławicka 188, 34-125 Sułkowice-Bolęcina 

Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu 

Centralna 2, 34-120 Sułkowice-Łęg 

Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach 

Beskidzka 46, 34-120 Targanice 

Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku 

Szkolna 12, 34-120 Zagórnik 

 

http://edukacja.andrychow.eu/placowki/szkoly-ponadgimnazjalne/zespol-szkol-im-armii-krajowej-w-andrychowie-142/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/szkoly-ponadgimnazjalne/zespol-szkol-nr-1-w-andrychowie-im-prof-tadeusza-kotarbinskiego-140/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/szkoly-ponadgimnazjalne/zespol-szkol-nr-2-im-sw-jadwigi-krolowej-141/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/zespoly-szkol/zespol-szkol-samorzadowych-w-inwaldzie-132/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/zespoly-szkol/zespol-szkol-samorzadowych-w-roczynach-133/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/zespoly-szkol/zespol-szkol-samorzadowych-w-rzykach-137/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/zespoly-szkol/zespol-szkol-samorzadowych-w-sulkowicach-bolecinie-138/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/zespoly-szkol/zespol-szkol-samorzadowych-w-sulkowicach-legu-134/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/zespoly-szkol/zespol-szkol-samorzadowych-w-targanicach-135/
http://edukacja.andrychow.eu/placowki/zespoly-szkol/zespol-szkol-samorzadowych-w-zagorniku-136/
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Kultura  

Duże znaczenie w realizacji zadań w obszarze społecznym mają miejskie i gminne instytucje 

kultury oraz instytucje upowszechniające wśród mieszkańców postawy aktywne zapewniając 

im możliwość uprawiania sportu i rekreacji. 

Główną instytucją prowadzącą działalność kulturalną w gminie jest Centrum Kultury 

i Wypoczynku. Jednostka zajmuje się przygotowaniem społeczności lokalnej do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia tych wartości. Cel ten Centrum realizuje 

poprzez: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych i sportowych oraz 

popularyzowanie czytelnictwa, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu 

artystycznego i sportowego, a także upowszechnianie wiedzy na temat folkloru 

i zainteresowanie sztuką rękodzieła ludowego i artystycznego. Działalność Centrum 

prowadzona jest w funkcjonujących w jego ramach domach kultury, świetlicach, klubach 

i kinie. Obejmuje organizowanie różnego rodzaju imprez, w tym koncertów, spektakli, 

wystaw, spotkań, warsztatów, konkursów, imprez plenerowych, kół zainteresowań, akcji 

artystycznych, sekcji sportowych, zajęć dla dzieci i dorosłych 

 W ramach Centrum funkcjonują zespoły artystyczne, m.in. Miejska Orkiestra Dęta 

„ANDROPOL”, Teatr Ruchu „FORMA” i „MINI FORMA”. Grupa Twórców „MY”,  

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „ANDRYCHÓW”, Chór „MISERICORDIAS DOMINI” oraz 

wiele zespołów tanecznych w gminach.  

Działalność kulturalną w gminie prowadzi również Miejska Biblioteka Publiczna 

w Andrychowie, posiadająca 6 filii w Inwałdzie, Roczynach, Zagórniku, Sułkowicach-Łęgu,  

Sułkowicach Bolęcinie i Targanicach. 
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Problemy społeczne występujące na terenie gminy 

Problem alkoholowy 

Problem uzależnienia od alkoholu jest niezwykle trudny do dokładnego scharakteryzowania  

i oszacowania. Wynika to przede wszystkim z niewielkiego zakresu danych oraz charakteru 

samego zjawiska. W niniejszym podrozdziale, posiłkując się danymi zgromadzonymi przez 

odpowiednie instytucje, przedstawiono dane obrazujące zjawisko uzależnienia od alkoholu 

w gminie Andrychów. 

 Na terenie gminy Andrychów realizowany jest „Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii”. W ich ramach podejmowane są działania ukierunkowane na grupy osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodziny, jak i te, które zmierzają do zmniejszania rozmiarów 

i dotkliwości problemów, jakie niesie ze sobą nadużywanie alkoholu i narkotyków. 

Na podstawie danych zgromadzonych w tabeli możemy zauważyć, że na przestrzeni lat 

zwiększa się liczba spraw rozpatrzonych przez GKRPA. W 2012r. było to 236 spraw, 

a w 2016r. 284 sprawy. Taki stan rzeczy wiąże się ze wzrastającą liczbą odbywanych rozmów 

motywujących do podjęcia leczenia odwykowego – w 2012 roku odbyły się 94 takie 

rozmowy, a w 2016 już 166 rozmowy motywujące. Na przestrzeni lat liczba osób 

skierowanych na zajęcia terapeutyczne zmieniała się, prezentowane dane zgromadzone 

z  różnych lat przybierają kształt sinusoidy: w 2012 roku liczba tych osób jest mniejsza 

i wynosi 39 osób. W 2013 zwiększa się do 62 osób by ponownie zmniejszyć się do 57 osób 

w 2014 roku.  

Tab.2. Statystyki GKRPA dot. Uzależnionych od alkoholu. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1.01 

– 08.05) 

Liczba 

rozpatrzonych 

spraw 

236 222 263 301 284 56 

Liczba 

rozmów 

motywujących 

94 106 119 144 166 26 
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Liczba 

skierowanych 

na zajęcia 

terapeutyczne 

39 62 57 78 44 9 

Liczba 

skierowanych 

na badanie 

przez biegłych  

81 80 58 60 53 25 

Liczba osób 

zatrzymanych 

do 

wytrzeźwienia 

w Izbie 

174 282 229 191 180 x 

 

W ocenie skali problemu alkoholowego na terenie gminy pomocne mogą okazać się także 

statystyki policyjne. Liczba interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu na terenie 

gminy w ostatnich latach wzrosła z 370 w 2013 roku do 556 w 2016 roku.  Z analiz 

przedmiotowych statystyk policyjnych wynika, że osobami w stosunku do których 

podejmowane były interwencje zazwyczaj pochodzą ze środowisk patologicznych . Zdarza się 

jednak, że są to osoby spożywające alkohol sporadycznie, ale także będące nałogowymi 

alkoholikami. Osoby w stosunku do których podejmowane są interwencje zazwyczaj są 

izolowane przez odwiezienie do miejsca zamieszkania, odwiezienie do izby wytrzeźwień lub 

zatrzymane w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. 

Tab. 3. Liczba interwencji Policji w związku z uzależnieniem od alkoholu.  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba 

interwencji 

związanych z 

uzależnieniem 

od alkoholu 

 

 

370 

 

 

548 

 

 

573 

 

 

556 

 

 

434 
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Straż Miejska w Andrychowie w 2016 roku odnotowała 158 interwencji dotyczących 

spożywania alkoholu w miejscach publicznych, liczba ta jest prawie dwukrotnie większa niż 

w latach poprzednich.  

Tab.5. Liczba interwencji Straży Miejskiej dot. Spożywania alkoholu w miejscach 

publicznych  

 2013 2014 2015 2016 

Liczba 

interwencji 

dotyczących 

spożywania 

alkoholu w 

miejscach 

publicznych 

 

 

 

76 

 

 

 

46 

 

 

 

98 

 

 

 

158 

 

Liczba nietrzeźwych kierowców na terenie gminy Andrychów od 2014 roku maleje.  

Tab. 6. Liczba nietrzeźwych kierujących 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba 

nietrzeźwych 

kierujących 

 

128 

 

141 

 

120 

 

126 

 

102 

 

Rodzinom , w których występuje problem alkoholizmu w gminie Andrychów udzielana jest 

pomoc przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w 2016 r. pomoc otrzymało 144 rodziny.  

Tab. 7. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu lub 

narkomanii 

 2013 2014 2015 2016 

Liczba rodzin  129 149 134 144 
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Problem narkomanii  

Liczba interwencji Policji związanych z narkotykami utrzymuje się na względnie stałym 

poziomie – około 30 rocznie. Osoby w stosunku do których podejmowane są te interwencje  

pochodzą z różnych kręgów społecznych, zazwyczaj są to to osoby młode. 

Zdarza się, że substancje psychoaktywne ujawniane są w związku z prowadzoną interwencją 

w innej sprawie lub też w związku z podejrzanym zachowanie czy też w trakcie kontroli 

drogowej.  Po ujawnieniu posiadania środków odurzających zazwyczaj  osoba jest 

zatrzymywana do czasu wykonania czynności związanych z zaistniałym przestępstwem. 

Tab.4. Liczba interwencji Policji związanych z narkotykami 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba 

interwencji 

związanych z 

narkotykami 

 

20 

 

32 

 

29 

 

34 

 

31 

 

Problem przemocy 

Z otrzymanych danych z Policji wynika, że wszystkie interwencje związane z przemocą 

w rodzinie są pod szczególnym nadzorem od momentu powzięcia informacji  o takim 

przypadku. W wielu przypadkach sprawca przemocy jest natychmiast izolowany, sporządzana 

jest „Niebieska Karta”, Liczba zakładanych „Niebieskich Kart” stopniowo zmniejszała się na 

przestrzeni lat i w 2017 roku wyniosła 66. Dane udostępnione przez Policję ukazują, że 

sprawcami przemocy są osoby najbliższe dla siebie i są to zależności mąż-żona, rodzice-

dzieci, dzieci-rodzice itp. Z reguły ofiarami są osoby słabsze psychicznie, zależne od sprawcy 

przemocy  finansowo lub uczuciowo. Miejscem interwencji jest zazwyczaj dom lub 

mieszkanie w którym  przebywają takie osoby. Przyczyny stosowania przemocy są różne, 

począwszy od konfliktów rodzinnych trwających latami, przez różnego rodzaju sytuacje 

związane z codziennym życiem rodzinnym, rozwodami, nadużywaniem alkoholu 

a skończywszy na złej sytuacji materialnej. Ofiarami przemocy najczęściej są kobiety oraz 

seniorzy (15 procedur zostało wszczętych z powodu stosowania przemocy wobec osób 

starszych w 2016r.).  
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Tab.8. Statystyki dotyczące procedury „Niebieskiej Karty” 

 2014 2015 2016 2017 

Pomoc 

społeczna 

20 16 12 4 

Policja 82 45 35 28 

Ochrona 

zdrowia 

0 0 0 0 

Oświata 0 3 2 1 

Komisja RPA 0 0 0 0 

Liczba NK dla 

kobiet 

X 55 46 31 

Liczba NK dla 

mężczyzn 

X 4 3 1 

Liczba NK dla 

starszych 

X 8 15 5 

Liczba NK 

założonych dla 

dzieci 

x 5 2 1 

Liczba 

zakończonych 

NK 

14 85 69 25 

 

W ostatnich latach 2015 i 2016 przyznano po 28 świadczeń z powodu przemocy domowej, 

czyli więcej w stosunku do lat poprzednich.   

Tab. 9 Liczba świadczeń przyznanych z powodu przemocy domowej 

 2013 2014 2015 2016 

Liczba 

świadczeń 

19 27 28 28 
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Inne problemy społeczne na terenie gminy Andrychów: 

Poważnym problemem na terenie gminy zdaje się być ubóstwo, które było powodem 

największej ilości przyznanych zasiłków w ostatnich latach. Jak wynika z dostępnych danych 

na terenie gminy występuje także problem bezdomności – w 2016 roku przyznano z tego 

powodu 51 świadczeń. 

Tab.10. Powody przyznania zasiłków w latach 2013-2017  

Powody przyznania zasiłków w latach 2013-2017 2013 2014 2015 2016 

- ubóstwa; 492 486 466 475 

- bezdomności; 29 50 44 51 

- bezrobocia; 465 439 413 387 

- niepełnosprawności; 245 292 298 294 

- długotrwałej lub ciężkiej choroby; 244 285 305 329 

- przemocy w rodzinie; 19 27 28 28 

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 103 109 106 104 

- bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i 

prowadzenia  

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych; 

101 112 99 93 

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego; 

12 11 15 12 

- alkoholizmu lub narkomanii; 129 149 134 144 

 

Działania profilaktyczne 

Na terenie gminy  Andrychów prowadzone są zakrojone na szeroką skalę działania 

profilaktyczne Od 1 stycznia 2017r. realizatorem działań w ramach GPPiRPA oraz GPPN jest 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie.  
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Świetlica  Środowiskowo – Socjoterapeutyczna 

Na szczególną uwagę zasługują działania Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej. W I 

połowie 2017r. z oferty świetlicy skorzystało prawie 200 młodych mieszkańców gminy 

Andrychów – zarówno wychowankowie świetlicy, jak i dzieci korzystające z oferty 

warsztatowej placówki.  

Prowadzona była praca wychowawczo – terapeutyczna w grupach socjoterapeutycznych, 

wychowawczych oraz terapia indywidualna i terapia rodzinna. Praca z dziećmi odbywała się 

podczas zajęć tematycznych (tj. zajęcia plastyczna, ruchowe, kulinarne itp.). Zorganizowano 

także liczne imprezy okolicznościowe. Walentynki, Dzień bezpiecznego Internetu, Dzień 

bibliotekarza, Międzynarodowy Dzień Rodziny, Dzień Dziecka.  

Dzięki różnorodnej ofercie programowej dzieci zdobywały  lub rozwijały swoje 

zainteresowania i uzdolnienia. Wszystkie formy zajęć uczyły konstruktywnego spędzania 

czasu wolnego. 

Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie jest 

realizatorem „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 

oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. Nadrzędnym celem oddziaływań 

profilaktycznych w placówce jest wspomaganie procesu wychowania. Poniżej znajdują się 

jedynie przykłady licznych działań: 

-  spotkania z użyciem alkogogli  

- wywiadówki profilaktyczne na temat uzależnienia od alkoholu i innych środków  

- spotkania pt. „Papierosy nie dziękuję! Nie śmierdzę!” 

- spotkania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych; ESCAPE , dotyczące 

bezpiecznego korzystania z mediów  

-spotkania przeznaczone dla młodzieży „Nowe media – najlepsze wynalazki współczesności, 

czy złodzieje czasu”, „Ważne aby być sobą”  

- warsztaty bajko i biblioterapii  

- zimowisko profilaktyczne 

 -spotkanie „Bezpromilowi za kierownicą –No pormil no problem” 
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-„Jeżeli alkohol – tylko dla pełnoletnich” – akcja do sprzedawców oraz  List otwarty do 

wszystkich przedsiębiorców, właścicieli sklepów 

-„Konkurs plastyczny „Moja rodzina – pokolenia blisko siebie” zorganizowany z okazji 

„Międzynarodowego Dnia Rodziny”.  

- Program profilaktyki uniwersalnej „Miraż” –dostarczający wiedzy na temat wpływu 

środków psychoaktywnych na organizm młodego człowieka oraz skutków ich zażywania; 

-Współpraca z Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”.  

-Warsztaty „Twoja i moja prawda o narkotykach i uzależnieniu”. 

Punkty konsultacyjne 

W gminie Andrychów funkcjonują punkty konsultacyjne: 

-Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych 

przemocą 

-Punkt konsultacyjny w zakresie systemowej terapii rodzin 

-Punkt konsultacyjny ds. narkomanii i uzależnień behawioralnych 

Działania pracowników socjalnych: 

Do działań pracowników socjalnych należy: 

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych pod kątem przyznawania świadczeń 

z pomocy społecznej, kwalifikowania osób do określonych instytucji, ustalania możliwości 

alimentacyjnych wykonywanie pracy socjalnej na rzecz klientów pomocy społecznej, której 

celem jest wzmacnianie umiejętność prawidłowego funkcjonowania w/w osób 

w społeczeństwie  poznanie obszaru własnego działania, a następnie analiza i ocena 

przyczyny powstawania trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, powodujących 

zapotrzebowanie na wsparcie ze strony pomocy społecznej udzielanie  wskazówek oraz porad 

w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej klienta , w której się znalazł.  

-doprowadzenie do samodzielnego funkcjonowania klientów, tak aby nauczyć ich, w jaki 

sposób w przyszłości pokonywać problemy, jak wykorzystywać przepisy prawa, by przyszłe 

problemy niwelować. praca z lokalną społecznością mają na celu inspirowanie ludzi ze 
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społeczności do podejmowania czynności samopomocowych służących zabezpieczeniu ich 

podstawowych potrzeb życiowych.  

-podjęcie  kontaktu  i współpracy z wieloma specjalistami z różnych dziedzin, np. lekarzami, 

pielęgniarkami, pedagogami, funkcjonariuszami policji, psychologami, w zależności od 

rodzaju problemu życiowego, z jakim zmaga się osoba objęta pomocą. Prowadzenie 

procedury Niebieskiej Karty pod kątem organizacji grup roboczych oraz monitorowania 

środowiska osób dotkniętych przemocą. 

Współpraca 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie współpracuje z lokalnym samorządem, 

organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz osób wymagających 

pomocy. 

Wśród organizacji z którymi aktywnie współpracują pracownicy socjalni szczególnie należy 

wymienić Kuchnię Św. Brata Alberta w Andrychowie. Pracownicy socjalni po rozpoznaniu 

sytuacji rodziny kierują osoby i rodziny do Kuchni Św. Brata Alberta w celu zabezpieczenia 

gorącego posiłku oraz w celu uzyskania produktów żywnościowych w ramach programu 

FEAD. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie intensywnie współpracuje ze Strażą Miejską. 

W okresie zimowym w ramach „Akcji zima” organizowane są wspólne objazdy miejsc gdzie 

mogą gromadzić się osoby bezdomne. 

Pracownicy socjalni aktywnie współdziałają z Sądem Rejonowym w Wadowicach 

w kwestiach udzielania informacji na wniosek o udostępnieniu danych osobowych, 

wydawanie opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą, kierowanie wniosków o wgląd 

w sytuację rodzin, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje. Ponadto pracownicy 

socjalni wspólnie z kuratorami podejmują działania zmierzające do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie 

przekazywania informacji o aktualnych ofertach pracy osobom bezrobotnym i poszukującym 

pracy, korzystających z pomocy społecznej. Pracownicy socjalni informują zainteresowane 
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osoby o możliwości skorzystania z poradnictwa zawodowego w PUP. Ponadto w ramach 

prowadzonej pracy socjalnej Ośrodek współpracuje w zakresie ofert prac interwencyjnych dla 

klientów OPS. 

Do instytucji z którymi najczęściej współpracuje OPS zaliczyć należy: 

- Fundacja "WIIR", 

- Fundacja "Promyczek" 

- ZOMK w Andrychowie, 

- ASM Andrychów, 

-Policja, 

- CKiW, 

-Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wadowicach i Chrzanowie, 

- GKRPA,  

- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

- Szkoły z terenu Gminy, pedagogów szkolnych, 

- Służbę Zdrowia (lekarze, pielęgniarki środowiskowe, położne),  

- Fundacje, Środowiskowy Dom Samopomocy w Andrychowie i Wieprzu, 

- Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości-Klub Integracji Społecznej ”Watra”, 

-Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej 

„Światło – Nadzieja” 

- Zakład Pogrzebowy, 
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- PCK, Parafię Św. Macieja i Św. Stanisława, 

- Zakład Gazowy Kęty, 

- Zakład Energetyczny Wadowice, 

- PCPR. 
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BADANIE DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW NA TERENIE GMINY 

STRUKTURA BADANEJ PRÓBY 

W diagnozie problemów społecznych na terenie gminy Andrychów wzięło udział 100 

dorosłych mieszkańców gminy, z czego 44% stanowiły kobiety, a 56% mężczyźni. 

Ankietowane były osoby będące przedstawicielami wszystkich grup wiekowych od 18 do 

ponad 65 lat. Największa część respondentów legitymowała się wykształceniem średnim lub 

pomaturalnym (47%), ale ankietowane były także osoby z wykształceniem podstawowym, 

zawodowym oraz wyższym. Badani byli pracownicy sektorów publicznych oraz prywatnych, 

jednak największą część badanej próby stanowiły osoby bezrobotne (37%).  

Tab. 10 Miejsce zatrudnienia: 

Odpowiedź % 

instytucja publiczna rządowa lub samorządowa 20% 

przedsiębiorstwo prywatne jako pracownik 24% 

własna działalność gospodarcza 9% 

emeryt/rencista 8% 

rolnik 2% 

osoba bezrobotna 37% 

 

POSTRZEGANIE WYBRANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH PRZEZ 

MIESZKAŃCÓW GMINY ANDRYCHÓW 

W początkowej części badania respondenci mieli za zadanie ocenić istotność wybranych 

problemów społecznych. Problem bardzo poważny istnieje i wymaga wzmożonych działań ze 

strony odpowiednich instytucji. Za najpoważniejsze problemy w gminie uznane zostały: 

problem alkoholizmu (21% bardzo poważny, 26% poważny), bezrobocie (13% bardzo 

poważny, 26% poważny) oraz starzenie się społeczeństwa (14% bardzo poważny, 23% 

poważny), a także narkomania (20% bardzo poważny, 17% poważny) i zanieczyszczenie 

środowiska (20% bardzo poważny i 17% poważny). Porównując wyniki niniejszych badań do 

Diagnozy środowiskowej lokalnych zagrożeń społecznych z roku 2013 możemy zauważyć, 

że w opinii badanych zmniejszył się problem bezrobocia na terenie gminy, wówczas aż 46% 
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badanych uznało go za bardzo poważny i wymagający wzmożonych działań. Zmniejszył się 

także problem zubożenia społeczeństwa (co najprawdopodobniej wiąże się ze znaczącym 

spadkiem problemu bezrobocia). W 2017 roku problem narkomanii jest znacznie bardziej 

dostrzegalny przez badanych mieszkańców gminy Andrychów i za bardzo poważny uznało go 

15,5% więcej niż w dokumencie z lat poprzednich, podobnie w przypadku problemu 

zanieczyszczenia środowiska, za bardzo poważny problem uznało o 10% więcej badanych niż 

w latach ubiegłych.  

Wyk.9 Jak ocenia Pan/i istotność wymienionych problemów społecznych w swoim 

miejscu zamieszkania?

 

Bezrobocie

Zubożenie społeczeństwa

Alkoholizm

Problemy mieszkaniowe

Kryzys norm moralnych

Zanieczyszczenie środowiska

Kryzys rodziny

Wzrost przestępczości

Narkomania

HIV/AIDS

Starzenie się społeczeństwa

Przemoc wobec rodziny

13% 

11% 

21% 

7% 

16% 

20% 

8% 

16% 

20% 

10% 

14% 

18% 

26% 

23% 

26% 

18% 

19% 

17% 

18% 

17% 

17% 

13% 

23% 

15% 

43% 

46% 

41% 

44% 

38% 

45% 

48% 

30% 

32% 

25% 

52% 

35% 

11% 

18% 

8% 

26% 

18% 

10% 

20% 

24% 

23% 

22% 

7% 

16% 

7% 

2% 

4% 

5% 

9% 

8% 

6% 

13% 

8% 

30% 

4% 

16% 

Bardzo poważny Poważny Umiarkowany Znikomy Nie występuje
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Problem alkoholowy z perspektywy dorosłych mieszkańców 

Niniejsza część diagnozy ma na celu ocenę skali zjawiska problemu alkoholowego na terenie 

gminy, sprawdzenie wiedzy mieszkańców na temat szerokorozumianego oddziaływania 

alkoholu oraz postaw respondentów względem jego spożycia.  

Przyjęło się sądzić, że Polacy piją alkohol często, w dużych ilościach. Należałoby więc 

wnioskować, że istnieje społeczne przyzwolenie, norma, która nie potępia częstego 

spożywania alkoholu, lecz przeciwnie – czyni je społecznie akceptowalnym wzorem 

postępowania. Jednak nie potwierdza tego rozkład deklaracji, jaki uzyskaliśmy w trakcie 

badania.
10

 

Badani mieszkańcy gminy sięgają po alkohol raczej sporadycznie: kilka razy w miesiącu 

(35%) bądź kilka razy w tygodniu (22%), a nawet kilka razy w roku (12%). Warto zwrócić 

uwagę, że duża część, badanych osób w ogóle nie pije alkoholu (28%). Jedynie 3% badanych 

sięga codziennie po napoje wysokoprocentowe. Mimo to, badani mieszkańcy problem 

alkoholizmy uznają za poważny, a nawet bardzo poważny. 

Wyk.10 Jak często pije Pan/i alkohol?

 

Respondenci najczęściej wybierają jeden z trzech rodzajów alkoholu: piwo (61%), wódkę 

(56%) lub wino (46%). Spora część badanej próby pije whisky (22%).  Piwo jest tu napojem 

bardziej „uniwersalnym” niż pozostałe. . Jak pokazują wyniki jest to trunek pity częściej niż 

inne, najmniej badanych twierdzi także, że nie spożywa go wcale. Ciekawe, choć nie do 

                                                           
10

 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_039_07.PDF 

3% 

22% 

35% 

12% 

28% 

codziennie  kilka razy w
tygodniu

 kilka razy w
miesiącu

 kilka razy w roku  nie piję alkoholu
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końca zaskakujące jest to, że dorośli częściej piją wódkę niż wino. Wzory picia  badanych 

respondentów najwyraźniej różnią się od europejskich, gdzie wino pije się do posiłku.  

Wyk.11 Jaki rodzaj alkoholu pije Pan/i najczęściej? Można wybrać kilka odpowiedzi.

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W diagnozie alkoholizmu, obok częstotliwości spożywanych trunków, istotnym wskaźnikiem 

tego problemu są także dzienne porcje spożycia alkoholu. Spożycie alkoholu opisywać można 

w gramach wypitego alkoholu lub też posługując się miarą porcji standardowej. Przyjmuje 

się, że w Europie porcja taka zawiera zwykle 10g czystego alkoholu. Porcja standardowa 

alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% alkoholu) zawarta jest w ok. 250ml piwa o mocy 5%, 

w ok. 100ml wina o mocy 12% oraz w ok. 30ml wódki o mocy 40%.  

Mieszkańcy gminy Andrychów piją raczej w normie. W dniu, w którym piją, spożywane są 

przez nich 1-2  (28%) bądź 3-4 (42%) porcje alkoholu. 20% badanej próby pije w bardzo 

dużych ilościach: 13% wypija 8-10 porcji alkoholu, a 7% 11-13 porcji alkoholu.  

Wyk.12 Ile porcji alkoholu wypija Pan/i w ciągu całego dnia, w którym Pan/i pije? 

Porcja to: szklanka piwa (250 ml), kieliszek wina (100 ml), kieliszek wódki (30ml). 

Odpowiedź % 

1-2 28% 

 3-4 42% 

 5-7 10% 

8 -10 13% 

 11-13 i więcej 7% 

  

61% 

46% 

56% 

4% 6% 

22% 

0% 

 piwo  wino  wódka  likiery  nalewki  whisky inne
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Głównym powodem, dla którego badani mieszkańcy gminy sięgają po alkohol jest chęć 

zrelaksowania się (61%). W dalszej kolejności badani sięgają po alkohol pod wpływem 

znajomych (22%), a część pije z nudy, bez konkretnego powodu (28%).  

Wyk.13Z jakich powodów sięga Pan/i po alkohol?

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Alkohol najczęściej jest spożywany przez badane osoby u znajomych (41%) lub w domu 

(23%). Bardzo mała część próby pije na świeżym powietrzu (11%), a znikoma część 

badanych pije pod sklepem i w pracy (1%). 

7% 

61% 

3% 

13% 

22% 

7% 

28% 

8% 
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Wyk.14 Gdzie najczęściej spożywa Pan/i alkohol? Można wybrać kilka odpowiedzi.

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W niniejszym badaniu interesowała nas także subiektywna opinia na temat ilości 

spożywanego alkoholu. Badani mieszkańcy gminy we własnej ocenie piją w normie (55%), 

a nawet bardzo mało (37%). Jedynie 3% badanych respondentów uznało, że pije za dużo.  

Wyk.15 Czy we własnej ocenie, pije Pan/i:

 

23% 

41% 

15% 

1% 1% 

11% 
7% 

37% 

55% 

3% 
6% 

 bardzo mało  w normie  za dużo  trudno powiedzieć
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Choć sami badani nie piją dużo, a spożywane przez nich dawki napojów 

wysokoprocentowych zdają się być w normie, to spora część badanych zna osobiście osobę, 

która nadużywa alkoholu (46%).  

Wyk. 16 Czy zna Pan/i osobiście kogoś, kto nadużywa alkoholu?

 

Badani znają raczej pojedyncze osoby, które nadużywają alkoholu. 50% zna 1-2 takie osoby, 

a 29% zna 3-5 takich osób. Pozostali mieszkańcy gminy znają znacznie więcej osób, które 

nadużywają napojów wysokoprocentowych. 6% zna od 11 do 20 takich osób.  

Wyk.17 Ile zna Pan/i takich osób? 

 

46% 

47% 

7% 

tak nie nie wiem

50% 

29% 

13% 

6% 

2% 

1-2

3-5

6-10

11-20

20 i więcej
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77% badanych nigdy nie wykonywało obowiązków w pracy pod wpływem alkoholu. 

Pozostała część badanej próby wykonywała obowiązki w pracy pod wpływem alkoholu, 

z czego 4% pije w pracy czasami, a 6% często. 

Wyk.18 Czy zdarzyło się Panu/i wykonywać obowiązki w pracy pod wpływem alkoholu? 

 

Szczególnie alarmujący jest fakt, że aż 17% badanej próby prowadziło pojazd pod wpływem 

alkoholu, z czego 7% często praktykuje jazdę w stanie nietrzeźwości, co stanowi stosunkowo 

duży odsetek badanych prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości. Podejmując się takich 

działań mieszkańcy gminy Andrychów ryzykują życie swoje oraz innych członków 

społeczności lokalnej. Konieczne jest podjęcie działań profilaktycznych zakrojonych na 

szeroką skalę.  

Wyk.19 Czy zdarzyło się Panu/i prowadzić samochód pod wpływem alkoholu? 

 

0% 

6% 

4% 

13% 

77% 

 bardzo często  często  czasami rzadko  nigdy

10% 
7% 

3% 
7% 

74% 

 nie mam prawa
jazdy

 zdarza mi się to
często

 zdarza mi się to
sporadycznie

 raz mi się to
zdarzyło

 nigdy mi się to nie
zdarzyło



DIANGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY 
ANDRYCHÓW 

 

 
39 

3% ankietowanych osób było kiedykolwiek zatrzymane za prowadzenie pojazdu w stanie 

nietrzeźwości. Odnosząc się do powyższych danych, konieczne jest zwiększeni kontroli 

Policyjnej pod kątem trzeźwości kierowców. Z pozyskanych danych można wnioskować, że 

duża część osób popełniających przestępstwo nie jest zatrzymana.  

Wyk.20 Czy był Pan/i kiedykolwiek zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie 

nietrzeźwości?

 

Jedynie 45% mieszkańców nigdy nie było świadkami sytuacji, w której ktoś prowadził pojazd 

pod wpływem alkoholu. 40% przyznaje, że sytuacje takie miały miejsce rzadko, 8% czasami, 

4% często, a 3% bardzo często.  

Wyk. 21 Czy zdarzyło się Panu/i być świadkiem sytuacji, w której ktoś prowadził pojazd 

pod wpływem alkoholu? 

 

3% 

97% 

 tak  nie

3% 4% 

8% 

40% 

45% 

 bardzo często  często  czasami  rzadko  nigdy
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Dodatkowo, jedynie 21% uważa, że nigdy nie zdarzają się na terenie ich miejscowości 

sytuacje, w których osoby nietrzeźwe prowadzą pojazd. Fakt ten potwierdza, że skala 

prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu przybiera na terenie gminy duże rozmiary i jest 

zjawiskiem powszechnym, 

Wyk.22 Jak często Pana/i zdaniem ma miejsce sytuacja jazdy po wypiciu alkoholu 

w Pana/i gminie?

 

Alkoholowy Zespół Płodowy FAS to zespół chorobowy, który jest skutkiem działania 

alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą 

nieuleczalną, której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. 

Mieszkańców gminy Andrychów postanowiliśmy zapytać o ich wiedzę na temat szkodliwości 

picia alkoholu.  Okazuje się, że 15% badanej próby nie ma świadomości szkodliwości picia 

alkoholu w ciąży na rozwój dziecka (6% uważa, że praktyka ta nie jest szkodliwa dla dziecka, 

a 8% udzieliło odpowiedzi „nie wiem”).  

4% 
7% 

37% 

31% 

21% 

 bardzo często  często  czasami  rzadko  nigdy
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Wyk. 23 Czy według Pana/i picie alkoholu w ciąży ma wpływ na rozwój dziecka? 

 

Brak świadomości mieszkańców gminy na temat negatywnego wpływu alkoholu na rozwój 

płodu ma odzwierciedlenie w praktykach mieszkańców. 29% ankietowanych widziało na 

terenie gminy kobiety ciężarne spożywające alkohol. Problem jest poważny, a jego skutki 

mogą być wielowymiarowe i oddziaływać nie tylko na jednostkę (dziecko z zespołem FAS), 

ale także na całą społeczność. Taki stan rzeczy może wynikać z niskiej wiedzy badanych 

w zakresie konsekwencji picia alkoholu w ciąży. Problem ten wymaga interwencji.  

Wyk. 24 Czy widział/a Pan/i kobiety w ciąży spożywające alkohol na terenie gminy?

 

86% 

6% 

8% 

tak

 nie

 nie wiem

29% 

57% 

14% 

tak

 nie

 nie wiem
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Badanych zapytano także, czy według nich liczba punktów sprzedaży alkoholu jest 

wystarczająca. Według mieszkańców gminy liczba punktów sprzedaży alkoholu jest 

wystarczająca (43%), a nawet duża (22%), czy zbyt duża (13%).  

Wyk. 25 Czy według Pana/i liczba punktów sprzedaży w Pana/i gminie jest:

 

Celem podsumowania kwestii związanych ze spożywaniem alkoholu poproszono badanych 

o ocenę skali spożycia alkoholu w gminie.  Część badanych ocenia spożycie alkoholu 

w gminie jako duże (36%), a nawet bardzo duże (12%). Część zaś ocenia je jako w normie 

(30%). Najmniejsza część badanych uznała, że spożycie alkoholu w gminie jest małe (2%) 

lub bardzo małe (3%). 

Wyk. 26 Jaka jest Pana/i opinia na temat spożycia alkoholu w Pana/i gminie:

 

12% 

43% 

22% 

13% 

9% 

mała wystarczająca  duża  zbyt duża  nie wiem

3% 2% 

30% 

36% 

12% 

17% 

bardzo małe małe w normie duże bardzo duże trudno
powiedzieć



DIANGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY 
ANDRYCHÓW 

 

 
43 

W opinii większości badanych spożycie alkoholu na przestrzeni lat w gminie jest stałe (63%).  

Wyk.27 Czy według Pana/i spożycie alkoholu na przestrzeni lat:

 

Problem nikotynowy z perspektywy dorosłych mieszkańców gminy 

Uzależnienie od papierosów to kolejny problem poruszany w niniejszej diagnozie. Celem tej 

części raportu jest oszacowanie skali zjawiska wśród dorosłych mieszkańców gminy. 37% 

badanych mieszkańców gminy sięga po wyroby tytoniowe. Spośród tych osób 18% pali 

codziennie, a 5% kilka razy w tygodniu. Pozostała część pali sporadycznie: 9% kilka razy 

w miesiącu, a 5% kilka razy w roku.  

Wyk. 28 Jak często pali Pan/i papierosy? 

 

18% 

63% 

19% 

wzrosło jest stałe zmalało

18% 

5% 
9% 

5% 

63% 

codziennie kilka razy w tygodniukilka razy w miesiącu kilka razy w roku nigdy   proszę
przejść do pytania

27
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Największa część osób palących sięga po wyroby tytoniowe mniej niż 5 razy dziennie (35%). 

24% wypala 6-15 papierosów każdego dnia, a 14% pali od 16 do 25 papierosów dziennie.  

Tab.11  Ile sztuk papierosów dziennie Pan/i wypala? 

Odpowiedź % 

nie palę codziennie 24% 

poniżej 5 35% 

6-15 24% 

16-25 14% 

26-35 0% 

powyżej 35 0% 

nie wiem, nie liczę 3% 

 

Głównym powodem, dla którego mieszkańcy gminy Andrychów zaczęli palić papierosy była 

chęć zrelaksowania się/ przyjemność (26%). Istotnymi są także czynniki społeczne: chęć 

bycia modnym (23%), chęć dobrej zabawy (21%). 21% zaczęło palić ze stresu, a 18% 

z ciekawości.  

Wyk. 29 Co skłoniło Pana/ią do palenia papierosów:

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

21% 
23% 

5% 

26% 

8% 

21% 

10% 

18% 

5% 
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Osoby już palące sięgają po papierosy przede wszystkim przy alkoholu (49%). Pozostali 

sięgają po papierosy dla przyjemności (33%), dla towarzystwa (31%), w stresie (23%) lub ze 

znudzenia (21%).  

Wyk. 30 W jakich sytuacjach najczęściej sięga Pan/i po papierosa? (Można wybrać 

kilka odpowiedzi). 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Większość badanych osób ma świadomość szkodliwości nikotyny dla zdrowia. 88% 

badanych uznało palenie za szkodliwe, z czego 66% za bardzo szkodliwe. Jedynie 1% próby 

uznał, że palenie jest dla zdrowia nieszkodliwe. Okazuje się więc, że wiedza o szkodliwości 

nikotyny nie stanowi bariery. Mimo tej wiedzy mieszkańcy decydują się na sięganie po 

wyroby tytoniowe.  

23% 21% 

49% 

31% 33% 

3% 



DIANGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY 
ANDRYCHÓW 

 

 
46 

Wyk. 31 Jak ocenia Pan/i szkodliwość palenia papierosów dla zdrowia?

 

Niemalże połowa próby uważa, ze osoby niepełnoletnie mogą zakupić na terenie gminy 

papierosy. Niezbędne jest więc przeszkolenie sprzedawców z zakresu odpowiedzialnej 

sprzedaży. 

Wyk. 32 Czy w Pana/i miejscowości osoby niepełnoletnie mogą zakupić papierosy? 

 

Problem narkotyków i dopalaczy z perspektywy dorosłych mieszkańców gminy 

Kolejny blok pytań skierowanych do dorosłych mieszkańców dotyczył narkotyków. Celem 

niniejszego rozdziału było oszacowanie skali występowania zjawiska oraz sprawdzenie 

wiedzy mieszkańców dotyczącej narkomanii. Z uwagi na fakt, że zażywanie środków 

psychoaktywnych jest kwestią drażliwą i nie każdy respondent chce przyznać się do 

zażywania takich substancji zapytano mieszkańców gminy Andrychów, czy ktoś spośród ich 

znajomych zażywa narkotyki. Problem narkotykowy w gminie zdaje się przybierać dużą 

66% 

22% 

11% 

1% 

bardzo szkodliwe

 szkodliwe

 w małym stopniu szkodliwe

 nieszkodliwe

49% 

20% 

31% 
tak

 nie

 nie wiem
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skalę. 49% zna osobiście osobę, która spożywa narkotyki, z czego 16% zna jedną/ dwie takie 

osoby, a 33% zna kilka takich osób.  

Ponadto należy zauważyć, że skala spożycia środków psychoaktywnych zwiększyła się 

w stosunku do roku 2013. Wówczas 27% badanych znało osobę z najbliższego otoczenia, 

która nadużywa narkotyków, a więc liczba ta wzrosła o 22 punkty procentowe w 2017roku.  

Wyk. 33 Czy zna Pan/i osobiście kogoś, kto spożywa narkotyki?

 

16% respondentów przyznaje, że w ostatnim roku zdarzyło im się zażywać narkotyki.  

Wartość ta wzrosła o 7% w stosunku do roku 2013 (wówczas 9% badanej próby przyznało się 

do zażywania narkotyków).  

33% 

16% 

51% 

tak, kilka osób

 tak, jedna, dwie osoby

 nie, nikt



DIANGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY 
ANDRYCHÓW 

 

 
48 

Wyk.34  Czy w ciągu ostatniego roku używał/a Pan/i narkotyków/ środków 

odurzających? 

 

Zażywających narkotyki mieszkańców gminy Andrychów możemy podzielić na dwie grupy. 

Tych, którzy regularnie korzystają ze środków psychoaktywnych, oraz tych którzy sięgają po 

takie substancje sporadycznie. W pierwszej grupie znajduje się 29% osób zażywających 

narkotyki (8% narkotyzuje się 6 razy w tygodniu bądź codziennie, 8% raz w tygodniu, a 13% 

raz w miesiącu). W drugiej grupie znajduje się znajduje się 71% osób zażywających 

narkotyki, spośród których 29% sięga po takie substancje kilka razy w roku, 29% raz w roku, 

a 13% narkotyzowało się jednokrotnie.  

Wyk. 35 Jak często zażywa Pan/i narkotyki?

 

16% 

84% 

 tak

 nie

8% 

0% 

8% 

0% 

13% 

29% 29% 
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*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Jedynie 4% badanej próby zażywało dopalacze i jak wynika z deklaracji sytuacje takie miały 

miejsce jednokrotnie.  

Wyk. 36  Jak często zażywa Pan/i dopalacze?

 

Osoby zażywające narkotyki sięgają po nie by lepiej się bawić (43%) oraz dla towarzystwa 

(20%). Na uwagę zasługuje fakt, że 30% sięgnęło po narkotyki bez konkretnego powodu.  

Wyk.37 Z jakich powodów sięgnął/ęła Pan/i po narkotyki lub dopalacze? Można 

zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 

92% 

2% 2% 0% 0% 0% 0% 
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 nie
zażywam
dopalaczy

 6 razy w
tygodniu lub
codziennie

 2 do 5 razy
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roku
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*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

27% badanych uważa, ze narkotyki są łatwo dostępne na terenie miejscowości. Dobrą 

informacją jest fakt, że 46% nie ma wiedzy dotyczącej dostępności takich środków, co 

świadczyć może o braku zainteresowania takimi środkami.  

Wyk. 38 Jak ocenia Pan/ i możliwość pozyskania narkotyków na terenie Pana/i 

miejscowości? 

 

19% ankietowanych uważa, że dopalacze są na terenie miejscowości łatwo dostępne, zaś 53% 

badanych nie wie jak odpowiedzieć na to pytanie.  

Wyk. 39 Jak ocenia Pan/i możliwość pozyskania dopalaczy na terenie Pana/i 

miejscowości? 

 

11% 

17% 

27% 

46% 

 całkowicie niedostępne  trudno dostępne  łatwo dostępne  nie wiem
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17% badanych uważa, że można pozyskać narkotyki na osiedlu, 6% wskazało centrum 

miasta, a 5% szkołę. 6% udzieliło odpowiedzi „inne”.   

Wyk. 40 Czy zna Pan/i miejsca w swojej miejscowości gdzie można zakupić narkotyki 

lub dopalacze? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Na zakończenie podrozdziału należy podkreślić, że skala narkomanii przybiera duże 

rozmiary. Spożycie narkotyków wzrosło w stosunku do lat poprzednich, a częstotliwość 

sięgania po środki psychoaktywne przez dorosłych mieszkańców gminy jest zaskakująco 

duża. 

Problem przemocy z perspektywy dorosłych mieszkańców gminy 

W ostatnim czasie w debacie publicznej coraz częściej porusza się kwestie związane 

z przemocą. Ofiary nie przyznają się do doświadczania przemocy, przede wszystkim ze 

względu na wstyd, czy chęć chronienia rodziny. Poruszający jednak wydaje się fakt, iż wiele 

osób nie jest świadome, że jej doświadcza. Niekiedy nawet sam sprawca nie wie, że swoim 

zachowaniem przekracza granice. 

Na początek zapytano mieszkańców czy zdarzyło im się doświadczyć przemocy. 21% 

mieszkańców gminy padło ofiarą przemocy na ulicy i w ich najbliższej okolicy, a 18% 

w pracy bądź w szkole.  Przemocy domowej doświadczyło 13% badanych mieszkańców 

gminy.  

71% 

17% 

6% 
3% 4% 5% 6% 

nie znam
takich miejsc

na osiedlu w centrum
miasta

na dyskotece w siłowni w szkole, przed
szkołą

inne,
jakie.................
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Wyk. 41 Czy kiedykolwiek padł(a) Pan(i) ofiarą przemocy? 

 

¼ respondentów zna osobiście osobę, która doświadcza przemocy w swoim domu. Odsetek 

respondentów znających osobiście ofiary przemocy wzrósł w stosunku do roku 2013 o 3 

punkty procentowe (wówczas było to 22%).  

Wyk. 42 Czy zna Pan/i kogoś w swoim otoczeniu, kto jest osobą doświadczającą 

przemocy w swoim domu? 

 

13% 

21% 

21% 

13% 

18% 

12% 

14% 

87% 

79% 

79% 

87% 

82% 

88% 

86% 

W domu

Na ulicy

W najbliższej okolicy

W restauracji, kawiarni, na dyskotece

W pracy, w szkole

W pociągu, autobusie, tramwaju, taksówce

Gdzieś indziej

TAK NIE

25% 

49% 

26% 

tak

 nie

 nie wiem
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31% badanych osób przyznaje, że nigdy nie zdarzyło się, że współmałżonek  uderzył ich 

w czasie kłótni. W przypadku 18% badanych mieszkańców gminy sytuacje takie miały 

miejsce. 9% respondentów deklaruje, że zdarzyło się do jeden bądź dwa razy, 4% kilka lub 

kilkanaście razy, a 5% wiele razy doświadczyło sytuacji, w której małżonek uderzył 

respondenta w czasie sporu.  

Wyk. 43 Czy w Pana(i) małżeństwie/związku zdarzyło się, że 

współmałżonek(ka)/partner(ka) uderzył(a) Pana(ią) podczas kłótni? 

 

38% respondentów nie zastosowało zachowań przemocowych w stosunku do małżonka. 5% 

przyznaje, że wiele razy zdarzyło im się uderzyć partnera w czasie kłótni, 2% zrobiło to 

kilkanaście razy, a 7% jeden bądź dwa razy.   

Wyk. 44 Czy Panu(i) zdarzyło się uderzyć żonę/męża (partnera/kę) podczas kłótni? 

 

5% 4% 
9% 

31% 

51% 

tak, wiele razy tak, kilka, kilkanaście
razy

tak, jeden, dwa razy nie, nigdy się to nie
zdarzyło

nie jestem w
związku

5% 
2% 

7% 

38% 

48% 

tak, wiele razy tak, kilka, kilkanaście
razy

tak, jeden, dwa razy nie, nigdy się to nie
zdarzyło

nie jestem w związku
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13% badanych osób doświadczyło przemocy domowej. Oznacza to, że jedynie niewielka 

część mieszkańców gminy szukała pomocy w instytucjach pomocowych. Jedynie 1% całej 

społeczności gminy Andrychów ma założoną Niebieską Kartę, co oznacza, że 12% ukrywa 

problem. Co ciekawe, część osób, które przyznały, że doświadczyły agresji ze strony 

małżonka w czasie kłótni, nie przyznały się do bycia ofiarą przemocy domowej. Fakt ten 

może być spowodowany, między innymi, racjonalizacją, usprawiedliwianiem sprawców, czy 

obwinianiem siebie. 

Wyk. 45 Czy zdarzyło się Panu/i doświadczyć przemocy w domu? Można wybrać kilka 

odpowiedzi. 

 

Połowa osób doświadczających przemocy doznała jej fizycznego wymiaru. 22% 

doświadczyło przemocy psychicznej, a 17% przemocy seksualnej.  

Wyk. 46 Jakiego rodzaju przemocy Pan/i doznała? 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

13% 

87% 

tak

nie

22% 

50% 

17% 

6% 

11% 

17% 

psychiczna fizyczna seksualna ekonomiczna zaniedbanie nie wiem
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Spośród osób doświadczających przemocy największa część doznała jej ze strony rodziców 

(56%). Po 25% ofiar przemocy w gminie Andrychów doznało ucisku ze strony rodzeństwa 

lub dzieci.  

Wyk.47 Kto stosował wobec Pana/i przemoc? Można wybrać kilka odpowiedzi 

 

Niniejszy blok pytań skierowanych do dorosłych mieszkańców ma na celu sprawdzenie stanu 

wiedzy na temat przemocy. Pytania kierowane do ankietowanych sprawdzały, czym zdaniem 

ankietowanych jest przemoc, jakie są przyczyny tego zjawiska oraz  jaki stosunek mają 

respondenci wobec stosowania kar wobec dzieci.  

Na początek mieszkańców poproszono, aby wskazali te sytuacje, które ich zdaniem można 

nazwać aktem przemocy. W tym przypadku możliwe było zaznaczenie kilku odpowiedzi. 

Najczęściej wskazywane były akty przemocy fizycznej: bicie przedmiotami (74%), 

spoliczkowanie (68%).  Duża część respondentów wskazywała także akty związane 

z uciskiem psychicznym za przemoc - grożenie i straszenie wskazało 72% respondentów.  

Połowa respondentów za przemoc uznała całowanie/dotykanie wbrew woli (50%), zmuszanie 

do oddawania pieniędzy (50%), kradzież pieniędzy lub innej własności (50%).  

Najmniejsza część respondentów za przemoc uznała cybreprzemoc - podszywanie się 

w Internecie (28%), oraz zaniedbanie – nieopiekowanie się kimś kto wymaga opieki (22%).  

56% 

25% 
19% 

25% 

13% 13% 
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Wyk.48 Które z wymienionych poniżej sytuacji są Pana/i zdaniem aktem przemocy? 

Można wybrać kilka odpowiedzi. 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Głównym źródłem przemocy, zdaniem ankietowanych mieszkańców gminy Andrychów jest 

zażywanie substancji psychoaktywnych: picie alkoholu (76%), zażywanie narkotyków (29%), 

zażywanie dopalaczy (28%). Dla mniejszej części badanych problem ten wiąże się 

z chorobami (19%) i zażywaniem leków (15%). 13% uznaje, że problem przemocy domowej 

wiąże się z innymi zjawiskami.  

41% 

72% 

22% 

50% 

28% 

50% 

47% 

74% 

32% 

32% 

68% 

50% 

 krytykowanie wyglądu

 grożenie, straszenie

 nie opiekowanie się kimś, kto wymaga opieki

 kradzież pieniędzy lub innej własności

 podszywanie się w Internecie

 zmuszanie do oddawania pieniędzy

 zmuszanie do oglądania pornografii

 bicie przedmiotami

 okazywanie braku szacunku

 wysyłanie obraźliwych wiadomości

 spoliczkowanie

 całowanie, dotykanie wbrew woli
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Wyk. 49 Czy Pana/i zdaniem problem przemocy domowej związany jest z:

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Zjawiskiem przyczyniającym się do poszerzania skali zjawiska przemocy, jest 

usprawiedliwianie jej. Choć aż 66% ankietowanych mieszkańców gminy uważa, że nie 

istnieją okoliczności usprawiedliwiające stosowanie przemocy, to pozostali nie mają zdania 

(26%), a 8% usprawiedliwiałoby przemoc. Dane te nie zmieniły się znacząco od roku 2013, 

wówczas przemoc usprawiedliwiłoby 7,5% badanych. Nie wykluczone więc, że osoby 

usprawiedliwiające przemoc częściej ją stosują, zaś ofiary nie reagują na doświadczane akty 

agresji.  

Wyk. 50. Czy Pana/i zdaniem istnieją okoliczności usprawiedliwiające stosowanie 

przemocy?

 

76% 

29% 28% 

15% 19% 
13% 

8% 

66% 

26% 

 tak  nie  trudno powiedzieć
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Co więcej, 11% respondentów uważa, że kary fizyczne są dobrą metodą wychowawczą, 

a 27% udzieliło odpowiedzi „nie wiem”. Przytoczone dane wskazują, że zachowania 

przemocowe są silnie zakorzenione w świadomości społeczności lokalnej, co potwierdza fakt, 

że wartości przypisywane poszczególnym odpowiedziom nie zmieniły się od roku 2013.  

Wyk. 51. Czy Pana/i zdaniem stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci jest dobrą 

metodą wychowawczą? 

 

Uzależnienia behawioralne z perspektywy dorosłych mieszkańców gminy 

W dzisiejszych czasach spora część naszego życia przenosi się do sieci, która staje się 

przestrzenią realizacji potrzeb. Badani mieszkańcy gminy Andrychów spędzają sporą część 

czasu wolnego w Internecie, 21% spędza w sieci od 3 do 6 godzin a 15% powyżej 6 godzin.  

Wyk. 53 Ile czasu w ciągu dnia poświęca Pan/i na korzystanie z komputera i Internetu dla 

przyjemności (granie w gry, słuchanie muzyki, oglądanie filmów, kontakty ze znajomymi)?

 

11% 

62% 

27% 

tak  nie  nie wiem

15% 

27% 

22% 21% 

15% 

nie korzystam z
komputera i
Internetu dla
przyjemności

do 1 godz. od 1 do 3 godz. od 3 do 6 godz. powyżej 6 godz.
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Internet jest używany przez badanych przede wszystkim w celu wyszukiwania informacji – 

robi to 77% ankietowanych.  67% badanych loguje się do sieci by kontaktować się ze 

znajomymi, a 52% by oglądać filmy.  

Wyk. 54 Z jakich powodów najczęściej korzysta Pan/i z komputera i Internetu? Można 

wybrać kilka odpowiedzi. 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

56% badanych we własnej ocenie korzysta z Internetu w normie, a 16% bardzo mało.  Należy 

zwrócić uwagę na fakt, że 11% uznało, że korzysta z sieci za dużo.  

Wyk. 55 Czy we własnej opinii korzysta Pan/i z Internetu:

 

77% 

67% 

18% 

52% 

43% 

24% 

41% 

3% 

11% 

8% 

wyszukiwanie informacji

kontaktowanie się ze znajomymi

kontaktowanie się z osobami obcymi

oglądanie filmów

słuchanie muzyki

granie w gry online

robienie zakupów przez Internet

prowadzenie bloga lub własnej strony

praca online

inne

16% 

56% 

11% 

17% 

bardzo mało

 w normie

 za dużo

 trudno powiedzieć
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Aż 38% przyznaje, że czuło się źle z powodu braku dostępu do komputera i Internetu. Na 

podstawie przytoczonych danych zauważamy, że problem uzależnienia od Internetu nie jest 

jeszcze poważnym problemem w gminie, ale z czasem sytuacja ta może ulec zmianie 

w związku ze zmieniającą się rzeczywistością społeczną. Komputer  i sieć stają się 

niezbędnymi elementami życia współczesnego człowieka, dlatego korzystanie z multimediów 

z czasem będzie się zwiększać.  

Wyk. 56 Czy czuł/a się Pan/i kiedykolwiek źle z powodu braku dostępu do komputera 

i Internetu?

 

Relatywnie duża część badanych gra w Lotto oraz inne gry i loterie Totalizatora Sportowego 

(26%), a także obstawia zakłady bukmacherskie, np. na wyścigach (14%). Pojedyncze osoby 

grają w pozostałe gry hazardowe. Od 30% do 40% badanych ma znajomych którzy grają 

w wymienione gry. Na podstawie powyższego możemy wnioskować, że skala hazardu na 

terenie gminy przybiera umiarkowaną wielkość.  

38% 

62% 

 tak  nie
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Wyk. 57  Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu/i lub komuś z bliskiego 

otoczenia:

 

Jedynie 8% badanej próby uprawia hazard systematycznie, zaś 23% gra okazjonalnie od czasu 

do czasu.  

Grać w Lotto lub jakieś inne gry i loterie
Totalizatora Sportowego

Brać udział w konkursach lub grach, w których
trzeba dzwonić lub wysyłać płatne SMSy

Grać na automatach do gry o małej wygranej (do
45 złotych)

Grać prywatnie, np. w pokera na pieniądze

Obstawiać zakłady bukmacherskie, np. na
wyścigach

Grać w salonach gier

Grać w kasynach

26% 

11% 

12% 

6% 

14% 

9% 

5% 

46% 

40% 

31% 

33% 

38% 

29% 

30% 

JA ZNAJOMY/A
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Wyk. 58 Jak określił(a)by pan(i) swój sposób gry? Czy gra pan(i) raczej:

 

8% badanej próby zna osobę uzależnioną od hazardu. Podsumowując dostępne dane, problem 

uzależnień behawioralnych występuje wśród dorosłych mieszkańców gminy w małym 

stopniu.  

 

Wyk.59 Czy zna Pan/i osobiście osobę, którą można uznać za uzależnioną od hazardu?

 

Problem ubóstwa z perspektywy dorosłych mieszkańców gminy 

Ubóstwo to zjawisko, które przybiera różny kształt i rozmiary. Bez wątpienia jest zjawiskiem 

powodującym dysfunkcję społeczną, dezorganizację życia jednostki i społeczeństwa. Aż 70% 

ankietowanych uważa, że w gminie ubóstwo występuje, ale w niedużej skali, natomiast 11% 

uznało, że ubóstwo występuje w gminie w dużej skali.  

23% 

8% 

62% 

6% 

okazjonalnie od czasu do
czasu

systematycznie nie gram trudno powiedzieć

8% 

61% 

31% 

tak nie trudno powiedzieć
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Wyk. 60. Czy problem ubóstwa jest obecny w Państwa gminie/mieście? 

 

Osoby bezrobotne są według badanych najbardziej zagrożoną ubóstwem grupą społeczną 

(62%). Na problem ten narażone są także rodziny wielodzietne, wskazywane przez 50% 

ankietowanych mieszkańców. Pozostałe grupy społeczne były uznawane za zagrożone 

ubóstwem przez 1/3 badanych. Za główne przyczyny ubóstwa badani uznali bezrobocie 

(78%), uzależnienia (48%) oraz choroby (36%).  

Wyk. 61 . Kto najbardziej zagrożony jest ubóstwem w Państwa gminie? Można wybrać 

kilka odpowiedzi. 

 

19% 

70% 

11% 

 nie  tak, ale w niedużej skali  tak, w dużej skali

62% 

38% 

50% 

26% 
31% 30% 

33% 

11% 
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Wyk. 62 Jakie są przyczyny popadania w ubóstwo? 

 

 

Problem bezdomności z perspektywy dorosłych mieszkańców gminy 

Przyczyny bezdomności, jak i samo zjawisko, nie są jednoznaczne i uwarunkowane są 

wieloczynnikowo. Najogólniej przyjmuje się, że bezdomność następuje w wyniku złożonych 

zdarzeń w wymiarze indywidualnym i społecznym.
11

 Niekiedy nawet drobne niepowodzenie 

życiowe dla jednego człowieka może być przyczyną bezdomności. Ankietowani mieszkańcy 

gminy zauważają, że to nałogi są główną przyczyną popadania w bezdomność (67%). Badani 

dostrzegają także inne czynniki mające wpływ na popadanie w bezdomność, m.in. czynniki 

instytucjonalne, jak słabe wsparcie państwa dla ubogich, wskazało 41% respondentów.  

Odrzucenie, brak samodzielności i niedostosowanie społeczne było wskazywane przez sporą 

część badanych, około 1/3 próby.  

                                                           
11

 http://www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl/tom10/113-128_Moraczewska.pdf 
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Wyk. 63 Jakie według Pana/i są główne przyczyny bezdomności? Można wybrać kilka 

odpowiedzi. 

 

Jedynie 16% dostrzega działania profilaktyczne w zakresie bezdomności podejmowane przez 

gminę.  

Wyk. 64 Czy miasto/ gmina podejmuje jakieś działania, aby pomóc osobom 

bezdomnym? 

 

41% 

67% 

34% 
40% 

33% 

słabe wsparcie
państwa dla ubogich

nałogi brak samodzielności odrzucenie przez
najbliższych

niedostosowanie
społeczne

16% 

21% 

63% 

tak  nie  nie wiem
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Mieszkańcy uważają, ze najtrafniejsze działania profilaktyczne to te które dotykają problemu 

u jego źródeł: proponują szkolenia zawodowe dla bezdomnych (50%) oraz wsparcie 

w wyjściu z uzależnienia (44%).  

Wyk. 65 Jak sądzi Pan/i, która z form pomocy osobom bezdomnym byłaby najbardziej 

trafna? Można wybrać kilka odpowiedzi. 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Problem bezrobocia z perspektywy dorosłych mieszkańców gminy 

W gminie Andrychów na 1000 mieszkańców pracuje 185 osób. 50,5% wszystkich 

pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. Według mieszkańców gminy 

Andrychów znalezienie pracy na jej terenie jest trudne (27%) lub bardzo trudne (14%). Nie 

bez przyczyny 5 688 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin
12

.  

                                                           
12

 GUS 2016 
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Wyk.66 Czy Pana/i zdaniem znalezienie nowej pracy na terenie miasta/gminy jest?

 

Jedynie 15% badanych dostrzega prowadzone przez gminę formy wsparcia dla bezrobotnych. 

Wyk. 67 Czy miasto/ gmina prowadzi jakieś formy wsparcia dla osób bezrobotnych? 

 

Respondenci mają zróżnicowane zdanie jeśli chodzi o ocenę swoich szans na rynku pracy. 

25% bez problemu znalazło lub uważa, że znajdzie pracę, a 27% przyznało, że spodziewa się 

trudności w znalezieniu pracy.  

14% 

27% 

23% 

5% 

31% 
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15%
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30%

35%

 bardzo trudne  trudne  łatwe  bardzo łatwe nie wiem

15% 

24% 

61% 

tak  nie  nie wiem



DIANGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY 
ANDRYCHÓW 

 

 
68 

Wyk. 68 Jak oceniasz swoje szanse na rynku pracy?

 

Z poniższego wykresu wynika, że osoby z wykształceniem wyższym w gminie Andrychów 

najlepiej oceniają swoje szanse na rynku pracy – aż 50% osób legitymujących się tym 

poziomem wykształcenia uważa, że znalazłoby pracę bez problemu. Najsłabiej swoje szanse 

na ścieżce zawodowej oceniają osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym (23% 

uważa, że znalezienie pracy sprawiłoby im trudność) oraz średnim (zdobycie zatrudnienia 

jako trudne oceniło 35% ankietowanych).  

Wyk.68a Jak oceniasz swoje szanse na rynku pracy? Ze względu na wykształcenie  

 

Ankietowani mieszkańcy gminy uczestniczyli w różnych formach aktywizacji zawodowej. 

Największa część badanej próby korzystała ze stażów i praktyk (44%). W dalszej kolejności 

respondenci wskazują na szkolenia (20%), roboty publiczne (17%) i kursy zawodowe (13%). 
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27% uczestniczyło w innych formach aktywizacji zawodowej, nie precyzując przy tym formy 

tej aktywizacji.  

Wyk.69 Z jakich form aktywizacji zawodowej korzystałeś/aś do tej pory? 

 

Problem starzenia się społeczeństwa na terenie gminy 

Dane demograficzne przytoczone we wstępnej części projektu wskazują, że liczba osób 

starszych w społeczności lokalnej wzrasta z roku na rok. Jest to skutek wydłużania się trwania 

ludzkiego życia, postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia. Niepokój budzi nie sam 

fakt wzrostu ilościowego starszej populacji, co wzrost jej udziału w strukturze ludności, 

powodowany spadkiem udziału najmłodszych grup wiekowych w strukturze demograficznej. 

Satysfakcjonujące starzenie się wiąże się z trzema czynnikami: niskim poziomem 

niepełnosprawności, samodzielnym funkcjonowaniem fizycznym i umysłowym oraz 

aktywnym zaangażowaniem i zainteresowaniem życiem. Do najważniejszych form 

aktywności społecznej seniorów należy ich zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności 

oraz działania różnych organizacji, np. upowszechniających wiedzę, hobbystycznych, 

religijnych.  Tylko 38% badanych mieszkańców gminy ma przekonanie o sprawczości 

seniorów. Pozostali uważają, że osoby starsze nie mają wpływu na życie lokalnej 

społeczności (17%), inni zaś nie mają zdania (45%).  Wpływ seniorów na życie społeczności 

pełni niebagatelną rolę w polityce społecznej, właśnie z uwagi na fakt starzenia się 

społeczeństwa.   
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17% 
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Wyk.70 Czy uważa Pan/Pani, że osoby starsze mogą mieć wpływ na życie lokalnej 

społeczności ?

 

Według badanych mieszkańców gminy najważniejszy element pomocy osobom starszym to 

doradztwo i załatwienie spraw urzędowych (50%). W dalszej kolejności znalazły się potrzeby 

seniorów związane z pogarszaniem się ich kondycji fizycznej: usługi opiekuńczo 

pielęgnacyjne (47%) oraz wykonywanie ciężkich prac domowych (44%). Mniejsza część 

badanych (34%) uznała, że konieczna jest pomoc materialna seniorom. 23% wskazało 

wsparcie emocjonalne, a 14% wykonywanie prac domowych jako istotne formy wsparcia dla 

osób starszych.  

Wyk.71. Jakie są według Pana/i główne potrzeby starszych ludzi w Państwa środowisku 

lokalnym? Można wybrać kilka odpowiedzi

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Badanym mieszkańcom trudno ocenić działania pomocowe skierowane do seniorów – ich 

zdania są podzielone, a większość respondentów udzieliło odpowiedzi trudno powiedzieć 

(41%).  

Wyk. 72 Czy uważa Pan/i, że oferta pomocy osobom starszym (opieka, pomoc, wsparcie, 

usługi opiekuńcze) jest wystarczająca w gminie/mieście? 

 

Podsumowanie badania dorosłych mieszkańców: 
 

 Ankietowani za najpoważniejsze problemy, wymagające działań ze strony instytucji 

wskazali: alkoholizm, narkomanię, bezrobocie, starzenie się społeczeństwa, 

zanieczyszczenie środowiska.    

 Skala spożycia alkoholu na terenie gminy Andrychów jest normie i utrzymuje się na 

bezpiecznym poziomie. Ankietowani piją raczej okazjonalnie, podczas spotkań 

towarzyskich 

 Problemem okazuje się jazda samochodem pod wpływem alkoholu – ponad połowa 

badanych była świadkami sytuacji, w której ktoś prowadził pojazd w stanie 

nietrzeźwości, a stosunkowo duży odsetek badanych często prowadzi w takim stanie 

 Dużą skalę na terenie gminy przyjmuje problem narkomanii. Niemalże połowa 

badanych zna kogoś kto zażywa substancje psychoaktywne, a spora część badanych 

sięgnęła po takie środki w ostatnich 12 miesiącach . Spożycie dopalaczy na terenie 

gminy utrzymuje się na niskim poziomie.  
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25% 

14% 

41% 
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 13% spośród ankietowanych doświadczyło przemocy w domu – najczęściej 

stosowanymi formami przemocy jest przemoc psychiczna i seksualna  

 Mieszkańcy gminy chętnie spędzają czas wolny w sieci. Spora część osób wykonuje 

swoje obowiązki zawodowe przez Internet. Co ciekawe 38% czuło się źle z powodu 

braku dostępu do Internetu  

 Dużą popularnością cieszą się wśród mieszkańców gry hazardowe, a 26% badanych 

w ostatnim roku grało w grę typu „LOTTO”.  Część mieszkańców zna osoby 

uzależnione od hazardu.  

 Na terenie gminy wstępuje problem ubóstwa, który według badanych zdaje się być 

konsekwencją bezrobocia 

 16% badanych dostrzega działania gminy w zakresie pomocy osobom bezdomnym, 

a za najefektywniejsze jej formy uznają szkolenia zawodowe i wsparcie w wyjściu z 

uzależnienia 

 Bezrobocie w ostatnich czterech latach w gminie Andrychów znacząco się obniżyło, 

jednakże wciąż jest według badanych poważnym problemem. Fakt ten znajduje swoje 

odzwierciedlenie w stwierdzeniu  41% badanych, którzy uznali, że znalezienie pracy 

na terenie gminy byłoby dla nich trudne 

 Udział osób starszych w strukturze demograficznej gminy Andrychów wzrasta, 

a działania pomocowe skierowane do seniorów nie są przez mieszkańców gminy 

dostrzegalne. Największe potrzeby osób starszych to według ankietowanych 

doradztwo w sprawach urzędowych, usługi opiekuńczo pielęgnacyjne  oraz 

wykonywanie ciężkich prac domowych.  
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BADANIE UCZNIÓW NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW 

Struktura badanej próby 

W badaniu wzięło udział 1630 uczniów pobierających edukację w gminie Andrychów. 

Poniższa tabela prezentuje szczegółowy udział poszczególnych placówek w badaniu. 

W szkołach podstawowych ankietowani byli uczniowie klas IV-VII, w zespołach szkół 

uczniowie u klas IV-VII oraz klas II i III gimnazjum. W szkołach ponadgimnazjalnych 

ankietowani byli uczniowie klas I, II, oraz III.  

Tab. 12 Szczegółowy rozkład udziału poszczególnych szkół w badaniu  

Szkoła 

Liczba ankietowanych 
uczniów 

Szkoły podstawowe 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich w Brzezince  35 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie  195 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Andrychowie  217 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie  35 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie  118 

Zespoły szkół 

Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie 104 

Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach 203 

Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach 114 

Zespół Szkół Samorządowych w  Sułkowicach Bolęcinie 58 

Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu 131 

Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach 103 

Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku 94 

Szkoły ponadgimnazjalne 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 84 

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie 22 

Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie im. prof. Tadeusza 
Kotarbińskiego 99 

Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej 18 
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Problem alkoholowy z perspektywy uczniów  

Niniejsza część raportu ma na celu określenie skali problemu alkoholowego wśród dzieci 

i młodzieży w gminie Andrychów. W tym celu zapytano uczniów czy ich rówieśnicy 

spożywają napoje wysokoprocentowe. 85% najstarszych uczniów udzieliło odpowiedzi 

twierdzącej. Co ciekawe, 45% uczniów szkół podstawowych uznało, że osoby w ich wieku 

sięgają po wysokoprocentowe trunki. Osoby uczące się w zespołach szkół, a więc 

placówkach, w których znajdują się zarówno podstawówki jak i gimnazja również 

odpowiedziały twierdząco na to pytanie (38%). Nie dziwi fakt, że największa część uczniów 

najstarszych przyznaje, że osoby w ich wieku piją alkohol.  

Wyk. 73 Czy osoby w Twoim wieku piją alkohol?

 

Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród 

młodzieży szkolnej, podobnie jak ma to miejsce w dorosłej części społeczeństwa. Młodzi 

respondenci mają różne doświadczenia związane ze spożywaniem alkoholu. Uczniowie 

najstarsi przyznają, że próbowali pić alkohol (76%). Jeśli chodzi o uczniów młodszych 73% 

uczniów szkół podstawowych i 65% uczniów zespołów szkół nie piło alkoholu.  
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Wyk. 74 Czy próbowałeś/aś pić alkohol?

 

Wiek inicjacji alkoholowej młodych mieszkańców gminy Andrychów możemy umieścić 

w przedziale 11-15 lat. Te odpowiedzi cechowała największa ilość wskazań respondentów.  

Wyk. 75 Jeśli tak, to ile miałeś/aś wtedy lat?

 

Wśród osób pijących alkohol, największą popularnością cieszy się piwo, podobnie jak 

w przypadku dorosłych. Najczęściej wybiera je 91% pijących uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. W porównywalnym stopniu wybierane są przez uczniów inne napoje 

wyskokowe: wódka, szampan oraz wino.   
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Wyk. 76 Jaki rodzaj alkoholu próbowałeś? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Młodsi uczniowie sięgali po alkohol raczej sporadycznie, raz lub dwa razy w życiu. (49% 

uczniów szkół podstawowych i 44% uczniów zespołów szkół). Wiek podstawówki 

i gimnazjum to czas eksperymentowania z alkoholem. W szkołach ponadgimnazjalnych picie 

alkoholu jest już praktyką powszechną. Większość uczniów starszych (58%) przyznaje, że od 

czasu do czasu zdarza im się pić alkohol.  

Wyk. 77 Jak często zdarzyło Ci się sięgać po alkohol? 
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Uczniowie najstarsi sięgają po alkohol przede wszystkim podczas imprez towarzyskich 

(54%), ale także na wakacjach (36%) oraz w czasie wolnym (36%). Uczniowie młodsi piją 

alkohol najczęściej w domu (37% uczniów szkół podstawowych i 38% uczniów zespołów 

szkół), co może oznaczać, że najmłodsi badani pili alkohol za zgodą rodziców, w niewielkich 

ilościach, by spróbować smak trunku.  

Wyk. 77 W jakich okolicznościach spożyłeś/aś alkohol po raz pierwszy?

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Choć w przypadku wielu badanych osób nigdy nie miała miejsca sytuacja, w której wrócili do 

domu pod wpływem alkoholu, to część respondentów przyznaje, że zdarzyło się im 
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doświadczyć takiej sytuacji. W większości przypadków rodzice nie zorientowali się (35% 

uczniów najstarszych, 28% uczniów zespołów szkół i 28% szkół podstawowych). Jeśli jednak 

rodzice zorientowali się, że dziecko jest pod wpływem alkoholu, to w większości przypadków 

decydowali się na przeprowadzenie rozmowy. Jest to pozytywna tendencja,  świadcząca 

o dużym zainteresowaniu rodziców dziećmi. 

Wyk. 78 Jeśli wróciłeś/aś do domu pod wpływem alkoholu to jaka była reakcja Twoich 

rodziców? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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10% uczniów szkół podstawowych, 16% uczniów zespołów szkół oraz 15% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych deklaruje, że ktoś z ich rodziny nadużywa alkoholu.  W większości 

wskazywani byli przez uczniów męscy członkowie rodziny: ojcowie, dziadkowie, bracia. 

Wzory picia, które prezentują autorytety mogą wpływać na postawy młodych wobec 

alkoholu. 

Wyk. 79 Czy Twoim zdaniem ktoś z twojej rodziny nadużywa alkoholu? 

 

65% uczniów starszych, mających większe doświadczenie ze spożywaniem alkoholu, 

przyznają, że jego zdobycie w ich najbliższej okolicy jest łatwe. Uczniowie młodsi 

w większości udzielają odpowiedzi „nie wiem” (54% uczniów szkół podstawowych i 55% 

uczniów zespołów szkół). Nie zaskakuje fakt, że uczniowie starsi z większą łatwością 

zdobywają alkohol, na co może wpływać ich starszy wygląd budzący zaufanie sprzedawcy, 

a także większa częstotliwość picia.  
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Wyk. 80 Gdybyś chciał zdobyć alkohol w swojej miejscowości byłoby to: 

 

Z deklaracji młodych mieszkańców gminy wynika, że zdobywają alkohol prosząc o pomoc 

starszych kolegów (64% uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 43% zespołów szkół oraz szkół 

podstawowych), dodatkowo najstarsza część uczniów sama kupuje sobie alkohol (57%). 

Wyk. 81 Jak młodzież w Twojej okolicy może zdobyć alkohol? Można zaznaczyć więcej 

niż jedną odpowiedź 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Problem nikotynowy z perspektywy uczniów 

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym przez nas w badaniu był problem  sięgania po 

wyroby tytoniowe przez dzieci i młodzież. 55% uczniów szkół podstawowych, 40% zespołów 

szkół oraz 87% uczniów szkół ponadgimnazjalnych uważa, że osoby w ich wieku palą 

papierosy.  

Wyk. 82 Czy osoby w Twoim wieku palą papierosy?

 

Większość uczniów szkół podstawowych (80%) oraz zespołów szkół (78%) nigdy nie paliła 

papierosów, zaś spośród uczniów szkół  ponadgimnazjalnych tylko połowa nigdy nie sięgała 

po wyroby tytoniowe. Ponadto do częstego palenia papierosów przyznaje się 8% uczniów 

najstarszych, a codziennie pali 9% uczniów w najstarszej grupie wiekowej. Problem sięgania 

po wyroby tytoniowe przez młodzież jest poważny i wymaga podjęcia zakrojonych na 

szeroką skalę działań z zakresu profilaktyki zarówno uniwersalnej, selektywnej jak 

i wskazującej.  

Tab. Czy Ty paliłeś kiedyś papierosy? 

 Szkoły 

Podstawowe 

Zespoły Szkół Szkoły 

Ponadgimnazjalne 

nie, nigdy 80% 78%          50% 

tak, 

próbowałem/am 

kilka razy 

16% 18%          34% 
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tak, palę często 3% 3%            8% 

tak, palę codziennie 2% 1%            9% 

 

Problem zażywania substancji psychoaktywnych z perspektywy uczniów 

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym przez nas w badaniu był problem  zażywania 

substancji psychoaktywnych.  4% uczniów szkół podstawowych, 7% uczniów zespołów szkół 

oraz aż 19% uczniów szkół ponadgimnazjalnych zażywało narkotyki lub dopalacze. Problem 

ten przybiera duże rozmiary, biorąc pod uwagę fakt, że co 5 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej 

zażywał narkotyki bądź dopalacze.  

Wyk. 83 Czy próbowałeś kiedykolwiek zażywać narkotyki lub dopalacze? 

 

Warto zauważyć, że 13% uczniów szkół podstawowych, 10% zespołów szkół oraz 21% 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych  uważa, że zdobycie środków psychoaktywnych na 

terenie miejscowości byłoby łatwe.  

4% 

96% 

7% 

93% 

19% 

81% 

tak nie

Szkoły Podstawowe Zespoły Szkół Szkoły Ponadgimnazjalne
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Wyk. 84 Gdybyś chciał zdobyć narkotyki lub dopalacze w swojej miejscowości byłoby 

to:

 

 

Istotną informacją są powody dla których młodzi sięgają po środki psychoaktywne. 

Głównymi powodami są według nich ciekawość oraz chęć zaimponowania innym.  Istotnym 

czynnikiem determinującym chęć sięgania przez najstarszych uczących się respondentów po 

używki jest chęć poszukiwania wrażeń. Niestety połowa starszych uczniów zażywających 

narkotyki sięga po nie by świętować okazję. Oznacza to, że zażywanie narkotyków jest dla 

tych osób niejako normą i regularną praktyką. Szczególnie alarmujący jest brak asertywności 

niektórych badanych, aż 31% spośród tych, którzy zażywali narkotyk zrobili to z obawy przed 

odrzuceniem.  

Tab. 13 Z jakich powodów osoby w Twoim wieku sięgają po alkohol, narkotyki, 

dopalacze, a także papierosy. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

 Szkoły 

Podstawowe 

Zespoły 

Szkół 

Szkoły 

Ponadgimnazjalne 

ciekawość 61% 66%          69% 

chęć 

zaimponowania 

innym 

68% 60%          62% 

13% 
19% 

68% 

10% 

32% 

58% 

21% 

14% 

65% 

łatwe trudne nie wiem

Szkoły Podstawowe Zespoły Szkół Szkoły Ponadgimnazjalne
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świętowanie okazji 19% 18%          50% 

obawa przed 

odrzuceniem 

32% 22%          31% 

poszukiwanie 

wrażeń 

45% 35%          59% 

inne, jakie? 11% 12%            4% 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Osoby uczące się w szkołach w gminie Andrychów mają świadomość szkodliwości 

oddziaływania narkotyków i dopalaczy na zdrowie człowieka. Za zdecydowanie szkodliwe 

zażywanie takich substancji uznało 71% uczniów szkół podstawowych, 79% uczniów 

zespołów szkół oraz 58% uczniów szkół ponadgimnazjanych.   

Wyk. 85 Czy uważasz, że zażywanie narkotyków jest szkodliwe dla zdrowia ? 

 Szkoły Podstawowe Zespoły Szkół Szkoły 

Ponadgimnazjalne 

zdecydowanie tak 71% 79%          58% 

raczej tak 13% 11%          24% 

raczej nie 4% 3%            2% 

zdecydowanie nie 7% 1%            4% 

trudno 

powiedzieć 

5% 5%          12% 

 

W obliczu dużej skali problemu uzależnień  pojawia się pytanie, czy badani mają świadomość  

jakie niesie to za sobą konsekwencje. Wiedza ta pozwoli na zaprojektowanie najbardziej 

odpowiednich działań profilaktycznych.  Za główne konsekwencje uzależnienia od alkoholu, 

narkotyków i papierosów badani uznają zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego, oraz 

kryzys więzi z bliskimi – rodziną i przyjaciółmi. Warto jednak podkreślić, że duża część 
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badanych nie wie jakie są negatywne konsekwencje, niektórzy zaś uznali, że takowe w ogóle 

nie występują.  

Tab. 14 Jakie według Ciebie mogą być negatywne konsekwencje z uzależnieniem od 

alkoholu, narkotyków lub papierosów? 

 Szkoły Podstawowe Zespoły 

Szkół 

Szkoły 

Ponadgimnazjalne 

nie występują 

negatywne 

konsekwencje 

6% 6%            6% 

zaburzenia zdrowia 

fizycznego i 

psychicznego 

77% 78%          82% 

wysokie koszty leczenia 41% 39%          39% 

pogorszenie lub 

zerwanie relacji 

rodzinnych 

64% 64%          67% 

obniżenie efektywności 

nauki 

51% 53%          57% 

poważne kłopoty 

finansowe 

45% 45%          57% 

nie wiem 17% 15%          14% 

inne, jakie? 3% 4%            1% 

 

Problem przemocy z perspektywy uczniów 

Ankietowani uczniowie mają umiarkowaną wiedzę dotyczącą tego czym jest przemoc. Trzy 

główne wskazywane przez badanych odpowiedzi to bicie, grożenie oraz spoliczkowanie. 

Najmniej osób wskazało nieopiekowanie się kimś, kto wymaga opieki, krytykowanie 

wyglądu oraz okazywanie braku szacunku jako akt przemocy. Świadczy to o bardzo niskiej 

wiedzy badanych na temat tego czym jest przemoc.  
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Wyk. 86 Które z wymienionych poniżej sytuacji są Twoim zdaniem aktem przemocy? 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

28% 

81% 

22% 

53% 

38% 

60% 

52% 

85% 

26% 

49% 

57% 

8% 

30% 

81% 

21% 

54% 

39% 

61% 

51% 

84% 

29% 

48% 

53% 

6% 

19% 

85% 

15% 

55% 

38% 

69% 

53% 

89% 

29% 

50% 

66% 

5% 

krytykowanie wyglądu

grożenie, straszenie

nie opiekowanie się kimś kto wymaga opieki

kradzież pieniędzy lub innej własności

podszywanie się w Internecie

zmuszanie do oddawania pieniędzy

zmuszanie do oglądania pornografii

bicie

okazywanie braku szacunku

wysyłanie obraźliwych wiadomości

spoliczkowanie

inne, jakie

Szkoły Ponadgimnazjalne Zespoły Szkół Szkoły Podstawowe
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Uczniowie źródeł przemocy i agresji upatrują przede wszystkim w różnicach poglądów, 

zazdrości i zaborczości – a więc czynnikach mających związek z problemami w komunikacji 

międzyludzkiej. Narkotyki i alkohol , to kolejne żródła agresji wskazywane przez młodych 

mieszkańców gminy.  

Wyk. 87 Które z wymienionych poniżej sytuacji Twoim zdaniem prowokują 

agresję/przemoc wśród młodzieży? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

72% 

12% 

46% 

68% 

69% 

36% 

52% 

64% 

33% 

20% 

49% 

8% 

74% 

12% 

39% 

65% 

63% 

31% 

36% 

60% 

28% 

18% 

39% 

6% 

73% 

11% 

38% 

74% 

73% 

34% 

56% 

61% 

38% 

18% 

60% 

4% 

alkohol

sytuacja gospodarcza kraju

problemy finansowe

narkotyki

zazdrość / zaborczość

brak zaufania

wpływ środowiska

choroby psychiczne

problemy w komunikacji

problemy zawodowe

różnice w poglądach

inne, jakie

Szkoły Ponadgimnazjalne Zespoły Szkół Szkoły Podstawowe
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Co 4 uczeń doświadczył w swoim życiu przemocy.   

Wyk. 88 Czy zdarzyło Ci się doświadczyć przemocy? 

 

Wobec badanych osób przemoc stosowali przede wszystkim koledzy ze szkoły – ponad 

połowa uczniów doświadczających przemocy udzieliła takiej odpowiedzi.  Zachowania 

przemocowe wobec osób badanych stosowały także inne osoby: rodzeństwo oraz rodzice.  

Wyk. 89 Kto stosował wobec Ciebie przemoc? Można wybrać kilka odpowiedzi

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

25% 

76% 

26% 

74% 

24% 

76% 

tak nie

Szkoły Podstawowe Zespoły Szkół Szkoły Ponadgimnazjalne

24% 

13% 

38% 

60% 

24% 

29% 

11% 

21% 

51% 

18% 

14% 

16% 

27% 

59% 

14% 

rodzeństwo

rodzice

znajomi

koledzy ze szkoły

inne osoby, jakie?*

Szkoły Ponadgimnazjalne Zespoły Szkół Szkoły Podstawowe
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Problem występowania na terenie gminy Andrychów przemocy rówieśniczej potwierdza fakt, 

że 33% uczniów szkoły podstawowej, 37% uczniów zespołów szkół oraz 16% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych przyznało, że w ich szkole występuje problem przemocy między 

uczniami.  

Wyk. 90 Czy w Twojej szkole występuje problem przemocy między uczniami? 

 

Zaskakujący jest fakt, że aż ponad 20% badanych z różnych szkół stosowało zachowania 

przemocowe wobec innych osób. (20% uczniów szkół podstawowych, 23% uczniów 

zespołów szkół, 27% uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Przytoczone dane jednoznacznie 

nasuwają wniosek, że im starsi uczniowie, z tym większą łatwością stosują zachowania 

przemocowe wobec innych osób.  

33% 

20% 

47% 

37% 

24% 

38% 

16% 

33% 

51% 

tak nie nie wiem

Szkoły Podstawowe Zespoły Szkół Szkoły Ponadgimnazjalne
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Wyk. 91 Czy samemu zdarzyło Ci się stosować przemoc wobec innych?

 

Znaczna część osób posuwających się do zastosowania przemocy kieruje ją w stronę swoich 

rówieśników (65% uczniów szkół podstawowych, 48% zespołów szkół 70% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych) ora rodzeństwa (35% uczniów szkół podstawowych, 41% uczniów 

zespołów szkół oraz 34% uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Na uwagę zasługuje fakt, że 

pewien odsetek młodych respondentów stosował przemoc wobec swoich rodziców (9% 

uczniów szkół podstawowych, 5% uczniów zespołów szkół 9% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych).  

Wyk. 92 Wobec kogo zdarzyło Ci się stosować przemoc?

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

20% 

80% 

23% 

77% 

27% 

73% 

tak nie

Szkoły Podstawowe Zespoły Szkół Szkoły Ponadgimnazjalne

9% 

35% 

65% 

31% 

5% 

41% 

48% 

27% 

9% 

34% 

70% 

13% 

wobec rodziców wobec rodzeństwa wobec rówieśników innych osób, jakich?

Szkoły Podstawowe Zespoły Szkół Szkoły Ponadgimnazjalne
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W przybliżeniu co 4 uczeń zna osobiście kogoś, kto doświadcza przemocy w domu.  

Wyk. 93 Czy znasz kogoś w swoim otoczeniu, kto jest ofiarą przemocy w swoim domu? 

 

Zdecydowana większość badanych uczniów wie czym   jest cyber przemoc. Odpowiedzi 

twierdzącej udzieliło 88% uczniów szkół podstawowych, 87% uczniów zespołów szkół i 95% 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Deklaracje te zostały sprawdzone w pytaniu 

weryfikującym, w którym badani proszeni byli o wyznaczenie zachowań, które według nich 

są cyberprzemocą. Osoby, które deklarowały znajomość zjawiska w pytani weryfikującym 

zaznaczały poprawne odpowiedzi. 

Wyk. 94 Czy wiesz, czym jest cyberprzemoc?

 

22% 

78% 

12% 

88% 

17% 

83% 

tak nie

Szkoły Podstawowe Zespoły Szkół Szkoły Ponadgimnazjalne

88% 

12% 

87% 

13% 

95% 

5% 

tak nie

Szkoły Podstawowe Zespoły Szkół Szkoły Ponadgimnazjalne
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Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że stosunkowo duża część badanych uczniów przyznaje 

się do stosowania cyerprzemocy: 18% uczniów szkół podstawowych, 11% uczniów zespołów 

szkół oraz 16% uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznało, że zdarzało im się 

prześladować lub nękać kogoś przez Internet lub SMS.  

Wyk. 95 Czy zdarzało Ci się prześladować/nękać/wyśmiewać kogoś przez Internet lub 

SMS? 

 

Co 4 uczeń szkoły podstawowej, co 5 uczeń zespołu szkół oraz co 3 uczeń szkoły 

ponadgimnazjalnej zna osobę która jest ofiarą cyberprzemocy. Wyższy współczynnik 

odpowiedzi twierdzących wśród uczniów starszych wskazuje, że omawiane cyberprzemoc 

jest wśród starszych uczniów bardziej powszechna.  

18% 

82% 

11% 

89% 

16% 

84% 

tak nie

Szkoły Podstawowe Zespoły Szkół Szkoły Ponadgimnazjalne
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Wyk. 96 Czy znasz kogoś, kto był prześladowany/nękany/ośmieszany przez Internet lub 

SMS?

 

Ofiarami cyberprzemocy są przeważnie ludzie młodzi- nasi respondenci wskazują znajomych 

oraz kolegów ze szkoły jako znane im osoby doświadczające cyberprzemocy.  

Wyk. 97 Kto to był? 

 

25% 

61% 

15% 
20% 

67% 

14% 

33% 

49% 

18% 

tak nie trudno powiedzieć

Szkoły Podstawowe Zespoły Szkół Szkoły Ponadgimnazjalne

4% 4% 

47% 

52% 

18% 

2% 
4% 

40% 

50% 

20% 

6% 

2% 

56% 

50% 

13% 

rodzeństwo rodzice znajomi koledzy ze szkoły inne osoby, jakie?*

Szkoły Podstawowe Zespoły Szkół Szkoły Ponadgimnazjalne
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Sami respondenci także doświadczyli cyberprzemocy – 13% uczniów szkół podstawowych, 

9% uczniów zespołów szkół oraz 15% uczniów szkół ponadgimnazjalnych udzieliło 

odpowiedzi twierdzącej. Co ciekawe, ponad 10% badanych respondentów udzieliło 

odpowiedzi „trudno powiedzieć”, co oznaczać może, że zastosowane były wobec nich 

zachowania cyberprzemocowe, jednak nie są w stanie jednoznacznie ocenić czy doznali takiej 

formy agresji.  

Wyk. 98 Czy Ty byłeś kiedyś prześladowany/nękany/wyśmiewany przez Internet lub 

SMS? 

 

Profilaktyka z perspektywy dzieci i młodzieży 
Około 60% uczniów każdego szczebla brało udział w zajęciach profilaktycznych 

prowadzonych. 

Wyk. 99 Czy brałeś/aś udział w zajęciach profilaktycznych? 

 

13% 

73% 

14% 
9% 

79% 

12% 15% 

69% 

16% 

tak nie trudno powiedzieć

Szkoły Podstawowe Zespoły Szkół Szkoły Ponadgimnazjalne

59% 

41% 

60% 

40% 

62% 

38% 

tak nie

Szkoły Podstawowe Zespoły Szkół Szkoły Ponadgimnazjalne
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Najciekawszą według uczniów formą takich zajęć są pogadanki z wychowawcą oraz zajęcia 

warsztatowe ze specjalistą. Ciekawą według badanych formą zajęć profilaktycznych jest także 

spektakl/musical profilaktyczna oraz zajęcia z przedstawicielem Policji.  

Wyk. 100 Jaka forma zajęć profilaktycznych jest według Ciebie najciekawsza? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 

14% 

23% 

25% 

35% 

52% 

11% 

26% 

25% 

42% 

48% 

8% 

27% 

37% 

48% 

38% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

inna forma, jaka?

zajęcia z przedstawicielem Policji

spektakt lub musical profilaktyczny

zajęcia warsztatowe z
psychologiem, pedagogiem lub

innym specjalistą

pogadanki z wychowawcą

Szkoły Ponadgimnazjalne

Zespoły Szkół

Szkoły Podstawowe
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Badane osoby uczestniczące w zajęciach profilaktycznych oceniają je „raczej dobrze” (34% 

uczniów szkół podstawowych, 36% zespołów szkół oraz 33% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych) lub neutralnie – ani dobre ani źle (30% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, 19% uczniów zespołów szkół oraz 18% uczniów szkół podstawowych).  

Wyk. 101 Jak ogólnie oceniasz zajęcia dotyczące profilaktyki? 

 

17% 

34% 

18% 

5% 

5% 

22% 

18% 

36% 

19% 

5% 

3% 

19% 

10% 

33% 

30% 

9% 

4% 

15% 

bardzo dobrze

raczej dobrze

dobrze, ani źle

raczej źle

bardzo źle

nie brałem/am udziału

Szkoły Ponadgimnazjalne Zespoły Szkół Szkoły Podstawowe
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Podsumowanie badania wśród uczniów: 
 

 Problem alkoholowy wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy przybiera dość dużą 

skalę – 26% uczniów szkół podstawowych oraz 35% uczniów zespołów szkół piło 

alkohol. Większość starszych uczniów piło już napoje wysokoprocentowe. 

W przypadku uczniów młodszych były to raczej jednorazowe sytuacje, starsi 

uczniowie przyznają, że piją od czasu do czasu 

 Skala spożycia narkotyków przybiera wśród młodzieży stosunkowo dużą skalę. Blisko 

co 5 uczeń szkoły średniej miał kontakt z substancjami psychoaktywnymi, 

a głównymi przyczynami sięgania po nie jest ciekawość oraz chęć zaimponowania 

innym 

 Około ¼ uczniów z każdej grupy wiekowej doświadczyło w swoim życiu przemocy  

  Największe rozmiary przybiera przemoc rówieśnicza , do której dochodzi wśród 

uczniów szkół podstawowych i zespołów szkół. Duża część uczniów, z każdej grupy 

wiekowej doznała przemocy domowej 

 Uczniowie oceniają zajęcia profilaktyczne raczej dobrze. Za najciekawsze formy 

profilaktyki młodsi uczniowie uznają pogadanki z wychowawcą lub pedagogiem 

szkolnym, starsi uczniowie preferują warsztaty z ekspertami, lub spektakle/musicale 

profilaktyczne 
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BADANIE SPRZEDAWCÓW NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW 

Struktura badanej próby 

W badaniu ankietowym wzięło udział 22 sprzedawców napojów alkoholowych. 41% spośród 

nich stanowiły kobiety, a 59% mężczyźni. Osoby ankietowane są przedstawicielami różnych 

grup wiekowych, a ich staż pracy jest zróżnicowany – od 1 roku do kilkudziesięciu lat. 

Wyk.102 Płeć: 

 

Problem uzależnień z perspektywy sprzedawców w gminie Andrychów.  

W ocenie sprzedawców na terenie gminy Andrychów spożycie alkoholu na przestrzeni kilku 

lat utrzymuje się na stałym poziomie.  

41% 

59% 

 kobieta  mężczyzna
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Wyk. 103 Proszę ocenić czy spożycie alkoholu na przestrzeni kilku lat w Pana/i gminie:

 

Ankietowani sprzedawcy uważają, że alkohol jest sprzedawany osobom niepełnoletnim 

w gminie czasami (32%), rzadko (36%) bądź nigdy (32%).  

Wyk. 104 Proszę ocenić jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom 

niepełnoletnim w Pana/i gminie? 

 

64% ankietowanych sprzedawców doświadczyło sytuacji, w której osoba niepełnoletnia 

chciała kupić alkohol w obsługiwanym punkcie (5% przyznaje, że zdarzało się to wiele razy 

a 59% deklaruje, że były to pojedyncze sytuacje).  

4% 

91% 

5% 

 maleje  jest stałe  wzrasta

0% 0% 

32% 

36% 

32% 

 bardzo często  często  czasami  rzadko  nigdy
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Wyk. 105 Czy zdarzyło się Panu/i, że osoba niepełnoletnia chciała kupić alkohol 

w obsługiwanym przez Pana/ią punkcie? 

 

Z deklaracji sprzedawców wynika, że raczej nie sprzedają oni  alkoholu osobom nieletnim 

(95%). Jedynie 5% respondentów przyznaje, ze zdarzyło się to raz lub kilka razy.  

Wyk. 106 Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać alkohol osobie niepełnoletniej? 

 

Sprzedawcy w gminie Andrychów przeważnie pytają o dowód klienta w przypadku 

wątpliwości co do jego pełnoletniości, choć tylko 32% robi to za każdym razem gdy ma 

wątpliwość. 5% sprzedawców w gminie nigdy nie pyta o dokument potwierdzający wieku 

kupującego alkohol.  

5% 

59% 

36% 

 tak, wiele razy  tak, raz lub kilka razy  nie, nigdy

0% 0% 

5% 

95% 

 tak, za każdym razem  tak, wiele razy  tak, raz lub kilka razy  nie, nigdy
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Wyk. 107 Czy zdarzyło się Panu/i kiedykolwiek pytać o dowód osobisty klienta, nie 

mając pewności czy jest pełnoletni?

 

W opinii sprzedawców sytuacja jazdy po alkoholu w gminie ma miejsce jedynie czasami 

(9%) bądź rzadko (59%). W opinii 32%  ekspedientów sytuacje takie nigdy się nie zdarzają.  

Wyk. 108 Proszę ocenić jak często ma miejsce sytuacja jazdy po wypiciu alkoholu 

w Pana/i gminie? 

 

59% badanych sprzedawców uważa, że alkohol jest sprzedawany nietrzeźwym czasami, 

a 36% uważa, że zdarza się to rzadko. 5% uznało, że sytuacje takie nie zdarzają się nigdy.  

32% 

41% 

23% 

5% 

tak, za każdym razem  tak, wiele razy tak, raz lub kilka razy  nie, nigdy

0% 0% 

9% 

59% 

32% 

bardzo często  często  czasami  rzadko  nigdy



DIANGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY 
ANDRYCHÓW 

 

 
102 

Wyk. 109 Proszę ocenić jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom 

nietrzeźwym w Pana/i gminie? 

 

Z deklaracji badanych sprzedawców wynika, że sytuacje w których osoba nietrzeźwa 

próbowała kupić w obsługiwanym przez nich punkcie alkohol zdarzały się raz bądź kilka razy 

(86%), a według 5% badanych zdarzały się często.  

Wyk. 110 Czy zdarzyło się Panu/i, że osoba nietrzeźwa próbowała kupić alkohol 

w obsługiwanym przez Pana/ią punkcie? 

 

68% badanych sprzedawców nigdy nie sprzedało alkoholu osobie nietrzeźwej, a 32% 

sprzedało napój wysokoprocentowy osobie pod wpływem alkoholu raz lub kilka razy. 

0% 0% 

59% 

36% 

5% 

bardzo często  często  czasami  rzadko  nigdy

5% 

86% 

9% 

 tak, wiele razy  tak, raz lub kilka razy  nie, nigdy
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Wyk. 111 Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać alkohol osobie nietrzeźwej? 

 

59% udzieliło odpowiedzi, że klienci sklepu nigdy nie spożywają alkoholu na terenie lub w 

pobliżu punktu sprzedaży alkoholu . 

Wyk. 112 Proszę ocenić jak często zdarza się sytuacja, że klienci sklepu spożywają 

alkohol na terenie lub w pobliżu punktu sprzedaży alkoholu w Pana/i miejscowości?

 

Żaden sprzedawca nie sprzedał alkoholu osobie nieletniej w sytuacji gdy ta chciała kupić go 

dla rodziców.  

0% 0% 

32% 

68% 

tak, za każdym razem  tak, wiele razy  tak, raz lub kilka razy  nie, nigdy

5% 5% 
9% 

23% 

59% 

bardzo często  często  czasami  rzadko  nigdy
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Wyk. 113 Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać alkohol osobom nieletnim, w sytuacji, gdy 

osoba ta chciała kupić alkohol dla rodziców?

 

W opinii badanych ekspedientów  w gminie zdarzają się sytuacje, w których niepełnoletnim 

sprzedawane są papierosy. Zdarzenia te mają miejsce czasami (36%) albo rzadko (45%).  

Wyk.114 Proszę ocenić jak często zdarza się, że osobom niepełnoletnim sprzedawane są 

papierosy w Pana/i gminie?

 

Jedynie 5% ankietowanych sprzedawców deklaruje, że zdarzyło im się sprzedać papierosy 

osobie niepełnoletniej.  

0% 0% 0% 0% 

100% 

 bardzo często  często  czasami  rzadko  nigdy

0% 0% 

36% 

45% 

18% 

 bardzo często  często  czasami  rzadko  nigdy
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Wyk. 115 Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać papierosy osobie niepełnoletniej?

 

27% uważa, że narkotyki są trudno dostępne na terenie gminy, a 65% udzieliło odpowiedzi 

„nie wiem”.  

Wyk. 116 Jak ocenia Pan/i możliwość pozyskania narkotyków na terenie Pana/i gminie?

 

14% sprzedawców uważa, ze dopalacze są w ich najbliższej okolicy całkowicie niedostępne, 

a 18% uznaje, że są trudno dostępne.  59% deklaruje brak wiedzy w tym zakresie.  

0% 

5% 

95% 

 tak, wiele razy  tak, raz lub kilka razy  nie, nigdy

5% 

27% 

5% 

64% 

całkowicie niedostępne  trudno dostępne  łatwo dostępne  nie wiem
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Wyk. 117 Jak ocenia Pan/i możliwość pozyskania dopalaczy na terenie Pana/i gminie?

 

Badani sprzedawcy gminy Andrychów deklarują umiarkowaną znajomość ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości z dnia 26 X 1982. 

Wyk. 118 Czy zna Pan/i ustawę o wychowaniu w trzeźwości z dnia 26.X.1982r?

 

Na uwagę zasługuje fakt, ze 27% badanych osób nie brało udziału w szkoleniu dotyczącym 

odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, a 27% badanych nie pamięta swojego uczestnictwa 

w takim badaniu.  

14% 
18% 

9% 

59% 

całkowicie niedostępne  trudno dostępne łatwo dostępne  nie wiem

5% 

23% 

41% 

27% 

5% 

 bardzo dobrze znam  znam  średnio znam  kojarzę  w ogóle nie znam
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Wyk. 119 Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniu dotyczącym odpowiedzialnej sprzedaży 

alkoholu?

 

Respondenci artykułują potrzebę przeprowadzenia szkolenia w zakresie odpowiedzialnej 

sprzedaży alkoholu (59%). 

Wyk. 120 Czy uważa Pan/i, że takie szkolenia są potrzebne?

 

 

 

 

46% 

27% 

27% 

 tak  nie  nie pamiętam

59% 18% 

23% 

 tak  nie  nie wiem
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PORÓWNANIE WYNIKÓW DO DIAGNOZY PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA 

TERENIE GMINY Z 2013 ROKU 

Dorośli mieszkańcy gminy 

 Problem alkoholowy:  

 spożycie alkoholu na terenie gminy Andrychów utrzymuje się na podobnym poziomie 

porównując lata 2013 i 2017. Badani piją raczej okazjonalnie, a jedynie niewielki 

procent badanej próby (3% w 2017roku i 2,5% w 2013) pije napoje alkoholowe 

każdego dnia.   

 Zmieniły się motywacje związane z sięganiem przez badane osoby po alkohol. 

W 2013 roku głównym powodem, dla którego badani decydowali się na spożycie 

wysokoprocentowych trunków byłą chęć „zapicia problemów”. Dziś głównym 

powodem picia jest chęć zrelaksowania się.  

 Problem narkotykowy na terenie gminy: 

 Należy podkreślić, że skala narkomanii przybiera duże rozmiary. Spożycie 

narkotyków wzrosło w stosunku do lat poprzednich, a częstotliwość sięgania po środki 

psychoaktywne przez dorosłych mieszkańców gminy jest zaskakująco duża. W ciągu 

roku 2017 16% badanej próby zażywało narkotyki, w 2013 roku 9% badanych 

odpowiedziało, ze zażywało substancje odurzające klika razy w życiu. Liczba osób 

zażywających narkotyki lub dopalacze wzrosła o 7 punktów procentowych  

w stosunku do poprzedniego badania. 

 Problem przemocy: 

  Odsetek respondentów znających osobiście ofiary przemocy wzrósł w stosunku do 

roku 2013 o 4 punkty procentowe (wówczas było to 22%).  

 Problem bezrobocia: 

 Zdecydowanie mniejsza część osób badanych uważa problem bezrobocia za poważny 

w gminie. W 2013 za bardzo poważny, wymagający interwencji odpowiednich 

instytucji został wskazany przez 46% mieszkańców. W 2017 problem bezrobocia 

został uznany za bardzo poważny przez 13% osób badanych, co stanowi ogromny 

spadek i świadczy o dużej poprawie sytuacji na rynku pracy na terenie gminy 

Andrychów.   
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Dzieci i młodzież 

 Problem alkoholowy:  

 spożycie alkoholu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz zespołów szkół  

zmalało w stosunku do roku 2013. Wówczas alkohol piło 80,5% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i  50% uczniów zespołów szkół. Obecnie 76% uczniów starszych 

oraz 35% uczących się w zespołach szkół przyznaje, że pije alkohol. Zwiększył się 

odsetek uczniów szkół podstawowych spożywających napoje alkoholowe. W 2013 

roku wynosił on 15,5% a w 2017 liczba ta wzrosła do 27%.  

 Najczęściej spożywanym przez młodych mieszkańców gminy napojem alkoholowym 

jest niezmiennie od 2013 roku piwo.  

 Nie zmieniły się także okoliczności pierwszego kontaktu młodych z alkoholem 

i podobnie jak w 2013r. napoje te są spożywane przez uczniów na wakacjach, w 

czasie wolnym oraz w domu 

 Zmieniają się reakcje rodziców na spożywanie przez ich dzieci alkoholu. W 2013r. 

większość opiekunów mająca świadomość, że dziecko spożywa alkohol karała 

podopiecznego. W 2017r. w takich sytuacjach rodzice zamiast kary decydują się na 

przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem.  

 Problem nikotynowy: 

 Skala problemu nikotynowego nie zmieniła się od roku 2013 wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Liczba uczniów zespołów szkół sięgających po wyroby 

tytoniowe zmalała o 8 punktów procentowych, do 22%. Wzrosła liczba uczniów szkół 

podstawowych sięgających po wyroby tytoniowe w 2017r. papierosy paliło 20% 

uczniów co stanowi wzrost o 11punktów procentowych w stosunku do roku 2013.  

 Problem zażywania substancji psychoaktywnych: 

 Problem zażywania substancji psychoaktywnych dotyczy w gminie Andrychów 

przede wszystkim uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a liczba uczniów sięgających 

po takie substancje wzrosła z 16% w 2013 roku do 19% osób zażywających środki 

psychoaktywne w 2017roku.  

 Problem przemocy: 

 Do znajomości osoby z otoczenia, która doświadcza przemocy ze strony otoczenia 

rówieśniczego lub członków rodziny, przyznało się w 2013 r. 17% uczniów szkół 

podstawowych, 24,6% gimnazjalistów oraz 26,1% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych.  W 2017r. 25% badanych uczniów wszystkich szczebli szkół 



DIANGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY 
ANDRYCHÓW 

 

 
110 

przyznaje się, że doświadczyło przemocy. Najpoważniejszą jest przemoc rówieśnicza, 

która przybiera na terenie gminy poważne rozmiary.  

Sprzedawcy 

 Problem sprzedaży alkoholu i papierosów 

 W 2013r. 90% badanych sprzedawców sprzeciwiało się sprzedaży alkoholu osobom 

niepełnoletnim. W roku 2017 95% badanych sprzedawców przyznało, że nigdy nie 

sprzedaje alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, a w przypadku wątpliwości zawsze 

pytają o dowód osobisty klienta.  

 W 2013r. 23% ankietowanych sprzedawców przyznało, że zdarza im się sprzedawać 

alkohol osobom nietrzeźwym. W roku 2017 32% badanych ekspedientów przyznało, 

że zdarza im się sprzedawać alkohol osobom pod wpływem alkoholu. Takie 

postępowanie stoi w sprzeczności z artykułem 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 Dane z roku 2013 oraz 2017 ukazują, że często zdarzają się sytuacje, w których osoby 

niepełnoletnie próbują dokonać zakupu alkoholu bądź papierosów.  Badanie wskazuje, 

że w punktach sprzedaży badani ekspedienci nie sprzedają zakazanych substancji 

osobom niepełnoletnim i stosunkowo dobrze radzą sobie w sytuacji odmowy 

sprzedaży. 

ANALIZA SWOT PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA 

TERENIE GMINY 

 

 Analiza SWOT stanowi jedną z metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota 

samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu stanowi użyteczną 

pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia danej jednostki samorządu terytorialnego, 

ułatwia też identyfikację problemów i określenie hierarchii rozwoju.  

 

Jej nazwa to skrót od pierwszych liter angielskich słów, stanowiących jednocześnie pola 

przyporządkowania czynników, mogących mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego:  
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  Zgodnie z powyższym, czynniki rozwoju podzielić można na wewnętrzne, na które społeczność 

lokalna ma wpływ (silne i słabe strony), oraz na czynniki zewnętrzne – umiejscowione w bliższym 

i dalszym otoczeniu jednostki (szanse i zagrożenia). Podział ten dokonuje się również według 

innego kryterium, co pozwala zidentyfikować: czynniki pozytywne, czyli atuty i szanse, oraz 

czynniki negatywne, czyli słabe strony i zagrożenia. 

 

  Opracowana diagnoza problemu przemocy w rodzinie umożliwiła sporządzenie analizy 

SWOT, która określiła atuty i mankamenty analizowanego problemu, bariery i utrudnienia  

w przeciwdziałaniu przemocy. Analiza SWOT wyznaczyła także szanse, które odpowiednio 

wykorzystane staną się impulsem do rozwoju i osłabią czynniki zewnętrzne negatywne oraz 

zagrożenia, czyli wszystko to co stwarza bariery i przeszkody w przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie. 

Mocne strony: Słabe strony: 

1. Zasoby – instytucje i specjaliści działający w 

obszarze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie (Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej, Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie),  

1. Brak działań profilaktycznych na 

poziomie uniwersalnym 

2. Starzenie się społeczeństwa 

3. Ujemny przyrost rzeczywisty 

4. Wysokie saldo migracji 

S 
STRENGHTS, czyli 

silne strony,  

W 

WEAKNESSES, czyli 
słabe strony,  

O 

OPPORTUNITIES, czyli 
okazje, 

T  

THREATS, czyli 
zagrożenia.  
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2. Działalność działu profilaktyki Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Andrychowie, w tym 

m.in. bogata oferta profilaktyczna oraz 

świetlica środowiskowo – 

socjoterapeutyczna. 

3. Współpraca instytucji gminnych z zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom 

4. Duża ilość różnorodnych form pomocy 

osobom dorosłym i młodzieży zagrożonym 

problemem uzależnienia 

5. Bardzo dobre działania w obszarze 

profilaktyki selektywnej i wskazującej 

6. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”, 

7. Współpraca międzyinstytucjonalna  

w udzielaniu pomocy osobom/rodzinom 

dotkniętym przemocą w rodzinie, 

8. Dobrze przygotowana i stale doskonaląca 

umiejętności kadra instytucji działających na 

rzecz rodziny,  

9. Wnikliwa znajomość problemu i dobrze 

działające służby zajmujące się profilaktyką 

i wsparciem rodzin zagrożonych patologiami 

10. Uregulowania prawne, 

11. Wysoka jakość usług edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży; 

12. Rozwinięta baza oświatowa; 

13. Oferta kulturalna dostosowana do 

potrzeb mieszkańców; 

14. Rozwinięta infrastruktura sportowa na 

terenie całej gminy: boiska, orlik, sale 

gimnastyczne; 

 

5. Duża skala spożycia substancji 

psychoaktywnych wśród dorosłych 

mieszkańców oraz uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

6. Wysoki wskaźnik nietrzeźwych 

kierowców 

7. Słaba zewnętrzna dostępność 

komunikacyjna, mająca wpływ na 

potencjał inwestycyjny gminy 

8. Brak aktywnie działających organizacji 

mających na celu aktywizację osób 

starszych w społeczności lokalnej 

9. Zanieczyszczenie powietrza 

atmosferycznego 

10. Bezdomność 

11. Ubóstwo 
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Szanse: Zagrożenia: 

 

1. Dodatni przyrost naturalny 

2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

3. Aktywizacja seniorów 

4. Polityka państwa związana ze zwiększaniem 

środków finansowych na przeciwdziałanie 

przemocy (realizacja Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). 

5. Kampanie informacyjne wpływające na 

zmianę świadomości społeczeństwa dot. 

problemu przemocy domowej adresowane do 

ogółu społeczeństwa ze szczególnym 

uwzględnieniem ofiar i świadków przemocy, 

6. Szkolenia podnoszące umiejętności 

zawodowe osób zajmujących się 

problematyką przemocy i uzależnień 

(szkolenia dla różnych grup zawodowych). 

7. Dostępność zewnętrznych źródeł 

finansowania, np. Fundusze Unii 

Europejskiej 

8. Programy aktywizujące w zakresie sportu 

i rekreacji, moda na zdrowy tryb życia 

9. Rozwój sektora ekonomii społecznej; 

 

 

1. Niepewna sytuacja gospodarcza kraju 

oraz państw Unii Europejskiej (globalny 

kryzys gospodarczy, mający wpływ na 

kondycję ekonomiczną / sytuację 

przedsiębiorców / zakładów pracy); 

2. Niska wiedza społeczeństwa lokalnego 

dotycząca zjawiska przemocy i miejsc 

świadczących pomoc, 

3. Niska wiedza społeczności na temat 

szkodliwości zażywania substancji 

psychoaktywnych 

4. Ukrywanie przez rodzinę występowania 

aktów przemocy, niechęć do współpracy 

5. Niedoinformowanie społeczne odnośnie 

placówek świadczących pomoc osobom 

krzywdzonym  

6. Eurosieroctwo 

7. Osamotnienie rodzin z problemem 

alkoholowym i słabe umiejętności 

pozyskiwania wsparcia 

8. Niewystarczająca wiedza społeczna 

dotycząca funkcjonowania instytucji 

i podmiotów działających w obszarze 

przeciwdziałani uzależnieniom 

i przemocy wrodzinie 
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Rekomendacje 
Celem badania było przedstawienie wybranych problemów społecznych dotykających 

gminę Andrychów w odniesieniu do opinii: dorosłych mieszkańców, dzieci  

i młodzieży szkolnej oraz osób pracujących w punktach sprzedaży napojów 

alkoholowych. Cel ten został osiągnięty w toku weryfikacji zebranego materiału 

badawczego, będącego podstawą do opracowania wniosków i rekomendacji, które następnie 

posłużą do tworzenia różnego rodzaju programów pomocowych zmierzających do poprawy 

sytuacji na terenie miasta, w tym jakości życia jego mieszkańców.  

Przeprowadzona diagnoza oraz analiza danych umożliwiła: 

 Rozpoznanie sytuacji dorosłych mieszkańców miasta, ich opinii i postaw względem 

wybranych problemów społecznych, 

 Zapoznanie się z problemami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej  

w zakresie postaw i doświadczeń związanych z zagrożeniem alkoholem, narkotykami, 

papierosami oraz przemocą rówieśniczą lub domową, a także oceny poczucia 

bezpieczeństwa wśród wybranych osób, 

 Poznanie doświadczeń sprzedawców napojów alkoholowych związanych  

z wykonywanym przez nich zawodem, w szczególności sprzedaży alkoholu osobom 

niepełnoletnim lub nietrzeźwym. 

W oparciu o dokonaną analizę problemów społecznych zostały sformułowane rekomendacje.  

Poniżej znajduje się podsumowanie wniosków z badania diagnozującego problemy społeczne 

na terenie gminy Andrychów wraz z rekomendacjami co do dalszych działań 

profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta oraz instytucji podejmujących 

działania profilaktyczne. 
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REKOMENDACJE DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ 

PROFILAKTYCZNYCH NA TERENIE GMINY 

ANDRYCHÓW 

 

DZIECI I MŁODZIEŻ 

 

Alkohol 

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA 

 Rekomenduje się podjęcie działań o możliwie najszerszym spektrum działania, 

docierającym do wszystkich dzieci i młodzieży w gminie w celu obniżenia liczby uczniów 

inicjujących we wczesnych latach picie alkoholu. Skuteczne mogą okazać się np. 

profilaktyczne godziny wychowawcze, w czasie których opiekunowie będą podejmować 

działania profilaktyczne:  realizacja rekomendowanych programów, wykorzystanie źródeł 

multimedialnych, spotkania z ekspertami np. osobami pracującymi z uzależnionymi  

 

 Szkoła winna pełnić rolę środowiskowego centrum profilaktyki, ze względu na szeroki 

zakres interakcji nauczyciela z uczniem oraz możliwości nawiązania kontaktów z rodzicami i 

społecznością lokalną. 

 Rekomenduje się podjęcie działań profilaktycznych na poziomie uniwersalnym wśród 

dzieci i młodzieży. Zaleca się przeprowadzenie programu rekomendowanego przez 

Państwową Agencję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. Program Domowych 

Detektywów – dla dzieci młodszych i Fantastyczne możliwości dla dzieci starszych. Program 

należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Również rekomenduje się przedstawienie 

dzieciom i młodzieży gry edukacyjnej „Nie, bo tak”, której celem jest podnoszenie 

świadomości na temat szkodliwości alkoholu, oraz opóźnienie inicjacji, rezygnacji lub 
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ograniczenia korzystania z alkoholu przez nieletnich. Aplikacja jest do pobrania w sklepie 

play, pod hasłem: @niebotakgame.  

 

 Zaleca się działania informacyjne dotyczące podwyższenia świadomości dzieci  

i młodzieży na temat instytucji. Konieczne jest umieszczenie w miejscach widocznych – 

w szkołach, ośrodkach zdrowia i innych punktach centralnych gminy plakatów oraz ulotek 

i broszur edukujących w zakresie szkodliwości i skutków picia alkoholu oraz adresów miejsc, 

w których młodzi mogą szukać pomocy 

 

 Rekomenduje się szkolenie dla rodziców ( np. w czasie wywiadówek) w zakresie 

reagowania w przypadku spożywania alkoholu przez dziecko. Warto skorzystać z darmowego 

przewodnika Jak rozmawiać z dzieckiem o alkoholu? Dostępnego na stronie trzymajpion.pl. 

Istotne jest dotarcie do jak największej liczby rodziców.  

 

 Stworzenie ogólnodostępnych zajęć artystycznych, sportowych itp. Rekomenduje się 

także stworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, celem aktywizacji społeczno-politycznej 

młodych mieszkańców. Warto, by taka instytucja miała realny wpływ na funkcjonowanie 

gminy Andrychów.  

 

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA 

 

 Rekomenduje się szkolenia dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej. Istotne 

jest podnoszenie kompetencji celem zwiększenia efektywności działań. Kompetentny 

profilaktyk przejawia postawy, pozwalające skutecznie oddziaływać na uczniów, ich 

rodziców i pozostałych członków społeczności szkolnej, środowiska. To wychowawca, 

doradca, moderator, powiernik. Pozytywne relacje z dorosłymi, m.in. nauczycielem, więź 

z nim i ze szkołą, umiejętności wychowawcze nauczycieli, powodzenie w nauce są 

czynnikami chroniącymi. 

 

 Rekomenduje się podjęcie strategii alternetyw. Kierunkiem działań profilaktycznych 

jest przedstawienie alternatywnych, różnorodnych, atrakcyjnych dla młodzieży sposobów na 

spędzanie wolnego czasu. W ten sposób mogą zostać zaspokojone jej potrzeby podobne do 
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tych, które skłaniają ją do sięgania po substancje psychoaktywne. Uprawianie sportu, hobby, 

rozwijanie zainteresowań, pasji czy uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności 

społecznej czy religijnej, mogą w sposób konstruktywny zaspokajać potrzebę ekscytujących 

doznań, stymulacji czy akceptacji grupy rówieśniczej. wartościowych, uzupełniających 

strategii w konstruowaniu działań profilaktycznych, adresowanych do ogółu młodzieży. 

Istotnym czynnikiem jest przy tym fakt, czy rówieśnicy, z którymi dzieli się zainteresowania, 

używają, czy też nie używają substancji psychoaktywnych. Ważne jest również odpowiednie 

przygotowanie trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego do pracy wychowawczej 

i profilaktycznej, a także ich współpraca z rodzicami. 

 

 Rekomenduje się inwestowanie w sprzęt i niezbędne materiały potrzebne do 

podwyższenia jakości działań profilaktycznych 

 

 Istotne jest stosowanie przez socjoterapeutów takich środków jak:  psychodrama 

i socjodrama, kukiełki, arteterapia, w zależności od wieki i potrzeb grupy docelowej 

Narkotyki 

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA 

 Rekomenduje się przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla młodzieży 

o negatywnym wpływie substancji psychoaktywnych. Warto umieścić plakaty, broszury 

i ulotki w punktach strategicznych, centralnych w gminie.  

 

 Badania wykazały, że jedną z ciekawszych form profilaktyki są dla młodych 

multimedia. Warto zastosować taką formę działań profilaktycznych, np. projekcja filmu Sala 

samobójców, i późniejsza dyskusja wokół problemów pojawiających się w filmie. 

 

 Przeprowadzenie w szkołach programu UNPLUGGED będącym programem 

profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat, opartym na modelu 

wszechstronnego wpływu społecznego. Jego celem jest ograniczanie inicjacji używania 

substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki). Koncentruje się on na 

umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach 
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psychoaktywnych. Realizatorami programu są nauczyciele, którzy przechodzą 3 dniowe 

szkolenie przygotowujące do zajęć z uczniami.  

 

 Rekomenduje się spotkania w grupach warsztatowych ze specjalistą terapii uzależnień, 

który czerpiąc z doświadczenia empirycznego  przybliży uczniom problem uzależnienia od 

substancji psychoaktywnych. Warto korzystać przy tym z konkretnych przykładów 

 

 

 Rekomenduje się obowiązkowe godziny wychowawcze profilaktyczne – prowadzenie 

programów PARPA (zakrojone działania na szeroką skale – wszystkich uczniów – nie tylko 

wychowanków świetlicy) 

 

 Istotnym jest zorganizowania szkolenia dla rodziców w zakresie rozpoznawania 

i reagowania w przypadku zażywania przez dzieci substancji psychoaktywnych. Warto 

skorzystać z poradni narkotykowej online. 

 

 

 Zaleca się dyskusję na godzinach wychowawczych na temat kampanii Melanż – 

oczekiwania vs rzeczywistość 

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA 

 Rekomenduje się skorzystanie z programu Fred goes net – to program profilaktyki 

selektywnej, którego adresatem są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji 

psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy.  

 

 Szkolenie kadr – pracowników socjalnych, nauczycieli, terapeutów w zakresie pracy 

z osobami zażywającymi narkotyki w sposób okazjonalny lub szkodliwy 

 

 Aktywizacja artystyczna, sportowa, polityczna młodych mieszkańców gminy  
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Przemoc rówieśnicza 

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA 

 Rekomenduje się podjęcie działań profilaktycznych na poziomie uniwersalnym aby 

zmniejszyć ryzyko pojawienia się zachować przemocowych u dzieci i młodzieży 

 

 Rekomenduje się opracowanie i upowszechnienie na terenie szkoły jasnych oczekiwań 

dotyczących zachowania, zasad i reguł w konsultacjach z rodzicami i uczniami oraz 

konsekwencji w przypadku ich nieprzestrzegania 

 

 Konieczne jest dyżurowanie nauczycieli podczas przerw w szkole 

 Zaleca się przeprowadzić zajęcia zgodne z rekomendowanym przez PARPA 

programem rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych przez rówieśników z powodu 

zachowań antyspołecznych.  

W profilaktyce warto również wykorzystać takie rodzaje zajęć jak: 

Trening empatii – ćwiczenia w wyobrażaniu sobie przeżyć i emocji ofiar przemocy (Jak ty 

byś się poczuł/-a gdyby ktoś…?), które mają na celu wzbudzanie współodczuwania 

z potencjalnymi ofiarami przez ewentualnych świadków i potencjalnych sprawców aktów 

przemocy. 

Trening atrybucji – ćwiczenia w wyjaśnianiu przyczyn zachowań w różnych sytuacjach (m. 

in. konfliktowych) z punktu widzenia drugiej osoby; ma to na celu rozwijanie umiejętności 

przewidywania, rozpoznawania i nazywania możliwych konsekwencji płynących z różnic w 

zakresie systemów wartości, obyczajów, stylów życia, upodobań (czyli wszystkiego co jest 

źródłem potencjalnego konfliktu). 

Trening twórczego wykorzystywania podobieństw i różnic- ćwiczenie w identyfikowaniu 

i nazywanie podobieństw i różnic między różnymi osobami (grupami); poszukiwanie 

możliwości twórczego wykorzystywania różnic w działaniach oraz odwoływania się do 

wspólnoty ponad podziałami. 

Symulacje doświadczania - organizowanie symulacji funkcjonowania przedstawicieli innych 

(„obcych”) grup; inscenizowanie różnych sytuacji tak, by ich uczestnicy mogli przeżyć 

i zrozumieć (dzięki identyfikacji lub empatii) uczucia i działania innych w sytuacjach 

skrajnych. 
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Warsztaty radzenia sobie z trudnymi emocjami - poznawanie podstaw funkcjonowania 

emocjonalnego i sposobów niedestrukcyjnego, konstruktywnego radzenia sobie z napięciem 

emocjonalnym i frustracją. 

 Większość wymienionych powyżej ćwiczeń ma pomagać uczyć się żyć  

z różnicami w grupie. Z różnicami, które są źródłem konfliktów (nauka ich rozwiązywania 

poprzez dialog ma służyć rezygnacji z rozwiązań siłowych). Natomiast warsztat pracy 

z emocjami, ma na celu naukę panowania nad negatywnymi emocjami, których wybuchy są 

źródłem niekontrolowanych, impulsywnych form przemocy. 

 Rekomenduje się stworzenie przez szkoły programów rówieśniczych, jak Pomoc 

koleżeńska w nauce, Rówieśniczy doradcy, czy Rówieśniczy meriatorzy, mające na celu 

integrację oraz zniwelowanie barier występujących między uczniami – przedstawicielami 

różnych grup społecznych 

 Rekomenduje się szkolenia dla rodziców z zakresu problematyki agresji i przemocy, 

udzielania uczniom wsparcia, uczenia umiejętności psychologicznych i społecznych, 

podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych 

 Istotnym jest opracowanie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych w tym 

związanych z wystąpieniem przemocy w szkole 

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA 

-Istotna jest pomoc terapeutyczna pedagoga szkolnego dla dzieci nielubianych 

Przemoc domowa 

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA 

 Rekomenduje się przeprowadzenie warsztatów, zakrojonych na szeroką skalę dla 

dzieci i ich rodziców, z zakresu Porozumienia bez przemocy. Istotne w profilaktyce przemocy 

domowej mogą okazać się warsztaty komunikacji np. Jak poprawić komunikację z dziećmi 

i relacje w rodzinie, Warsztaty umiejętności wychowawczych itp., dla wszystkich rodziców 

i uczniów w gminie 

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA 

  Istotne jest, aby nauczyciele w szkołach byli czujni,  

i gdy zauważą objawy przemocy u dziecka otoczyli go opieką i wszczęli odpowiednie 
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działania. Pomocnym w oszacowaniu stopnia ryzyka występowania przemocy  

w domu, która dotyka dziecko może okazać się kwestionariusz zawarty załączniku 1.  

 Inną formą działań korzystnie wpływających na poprawę skuteczności i efektywności 

prowadzonych działań profilaktycznych jest inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami 

i organizacjami działającymi w obszarze uzależnień, oprócz podnoszenia kompetencji 

i kwalifikacji kadry specjalistów, rekomenduje się również angażowanie tych podmiotów w 

prowadzone kampanie społeczne i działalności edukacyjne na rzecz przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

 Rekomenduje się zapewnienie ogólnodostępnej pomocy  terapeutycznej dla dzieci 

doświadczających przemocy 

 

Cyberprzemoc 

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA 

 Rekomenduje się przeprowadzenie zajęć  profilaktycznych pt. Zaplątani w Sieci, aby 

uświadomić uczniom skutki nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu 
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DOROŚLI MIESZKAŃCY 

Alkohol 

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA 

 Warto zwrócić uwagę na rozpowszechnienie działań profilaktycznych. Mieszkańcy 

mają trudność określić, czy działania profilaktyczne podejmowane przez gminę są skuteczne. 

Wynikać to może ze słabego rozpowszechnienia informacji dotyczących podejmowanych 

działań na terenie gminy. Rekomenduje się szersze informowanie mieszkańców o 

podejmowanych działaniach mających na celu zapobieganie  

i zmniejszenie skali zjawisk ryzykownych związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych i przemocy. Zaleca się przeszkolenie członków Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z strategii konstruowania Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
13

. Jak wynika  

z licznych publikacji naukowych, problemem nadużywania alkoholu wyzwala w wielu 

przypadkach przemoc w rodzinie. W związku z tym, zaleca się przeszkolenie członków 

Zespołów Interdyscyplinarnych z: wybranych zagadnień działania Zespołów 

Interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania przemocy rodzinie
14

.  

W dotarciu do większej liczby mieszkańców z informacjami o instytucjach pomocowych 

umożliwią spersonalizowane ulotki z danymi teleadresowymi.  

 

 W prowadzonych działaniach profilaktycznych warto wykorzystać współczesne media 

tj. telewizja i Internet, gdyż zdecydowana większość mieszkańców czerpie wiedzę na temat 

nadużywania substancji psychoaktywnych z tych źródeł.  

 

 Zaleca się przeprowadzenie przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych kampanii informacyjnej dotyczącej negatywnych skutków dla zdrowia i relacji 

społecznych nadużywania alkoholu. Istotnym jest dotarcie do jak najszerszego grona 

odbiorców. Rekomenduje się użycie ulotek, bilbordów i spotów reklamowych  

w lokalnej telewizji powołując się na wyniki niniejszego raportu.  

                                                           
13 Źródło: Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Strategie konstruowania Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
14

 Źródło: Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Strategie konstruowania Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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Źródło: http://oficyna-profilaktyczna.pl/ 

 Kolejnym zjawiskiem wymagającym podjęcia działań profilaktycznych jest 

podejmowanie pracy pod wpływem alkoholu. Zaleca się podjęcie działań edukacyjnych 

skierowanych zarówno do pracodawców jak i pracowników, których celem będzie 

przedstawienie konsekwencji prawny związanych podejmowaniem pracy w stanie 

nietrzeźwym oraz zagrożeń wynikających z takiej sytuacji. Implikacje prawne zawarte są w 

Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 

1982 r., gdzie art. 17 ust.1 mówi: Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego 

upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, że stawił się on w pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożył 

alkohol w trakcie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane 

pracownikowi do wiadomości. Ustawodawca określa również, kto przeprowadza kontrolę 

stanu trzeźwości, art. 17 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy: Na żądanie kierownika zakładu 

pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w 

ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do 

ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby 

zdrowia. Do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy, wydane na podstawie art.47 ust.2. 

Zaleca się przeprowadzenie szkolenia pt. „Pracownik „pod wpływem”… Wymiaru 

Sprawiedliwości- czyli o konsekwencjach stosowania alkoholu w miejscu pracy lub 

wypełniania obowiązków w stanie po spożyciu”.  

 

 Rekomenduje się zwiększyć kontrole Policji pod kątem trzeźwości kierowców na 

terenie gminy Andrychów. Pomocne mogą się okazać ulotki i plakaty, takie jak:  

http://oficyna-profilaktyczna.pl/
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Źródło: http://oficyna-profilaktyczna.pl/ 

 

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA 

 Rekomenduje się inwestycje w sprzęt i materiały w ośrodkach terapii uzależnień oraz 

szkolenia podnoszące umiejętności terapeutów 

 

 Istotna jest ogólnodostępna pomoc dla osób z problemem alkoholowym oraz ich 

rodzin 

 

 

http://oficyna-profilaktyczna.pl/
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Nikotyna 

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA 

 Należy podjąć działania profilaktyczne, mające na celu edukację mieszkańców 

z zakresu szkodliwości nikotyny na zdrowie palacze i jego najbliższego otoczenia. 

Rekomenduje się przeprowadzenie akcji plakatowo- ulotkowej na terenie gminy Andrychów 

Narkotyki i dopalacze 

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA 

 

 Należy przeprowadzić działania profilaktyczne na poziomie uniwersalnym dotyczące 

konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych zażywania narkotyków  

i dopalaczy. Działania powinny mieć szeroki zasięg, który będzie możliwy do zrealizowania 

za pomocą kampanii informacyjno-edukacyjnej przy użyciu ulotek, plakatów i artykułów 

sponsorowanych przez gminę w lokalnej prasie. 

 

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA 

 

 Istotnym jest zapewnienie ogólnodostępnej pomocy dla osób uzależnionych 

 

 Rekomenduje się inwestycje w sprzęt i materiały w ośrodkach terapii uzależnień oraz 

szkolenia podnoszące umiejętności terapeutów 

 

Przemoc 

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA 

 

 Rekomenduje się przeprowadzenie warsztatów pt. Porozumienie bez przemocy dla 

rodzin w gminie Andrychów 

 

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA 
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 Rekomenduje się przeprowadzenie warsztatów z różnych form samoobrony dla ofiar 

przemocy, zaś dla sprawców, należy zorganizować warsztaty z zachowań asertywnych oraz z 

poprawnej komunikacji, w celu nauczenia ich kontroli nad własnym zachowaniem. Również 

ważne są akcje profilaktyczne przeprowadzane przy użyciu ulotek/plakatów, które będą 

zawierały informacje, gdzie można szukać pomocy w razie doznania przemocy. 

 

SPRZEDAWCY 

 Z zebranych i opracowanych danych wynika, że osoby niepełnoletnie i pod wpływem 

alkoholu mogą kupić alkohol na terenie gminy. Stanowi to złamanie prawa w myśl ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, w której art. 15, mówi: Zabrania się sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie 

nietrzeźwym; 2) osobom do lat 18 […]. Zaleca się przeprowadzenie kontroli w punktach 

sprzedaży alkoholu przez Policję wraz z członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, jak również przeprowadzenie badania „Tajemniczy Klient”. 

Polega ono na wizycie kontrolowanej w punkcie sprzedaży alkoholu oraz próbie zakupu 

alkoholu przez osobę wyglądającą na niepełnoletnią. Specjalnie przeszkoleni audytorzy, jako 

klienci przeprowadzają zgodnie z wcześniej ustalonym scenariuszem wizytę w wyznaczonym 

punkcie, a następnie, zaraz po zakończeniu, notują wyniku w odpowiednio do tego 

przygotowanym kwestionariuszu. Po badaniu zaleca się przeprowadzenie szkolenia 

terenowego wśród sprzedawców dotyczącego konsekwencji prawnych, moralnych, 

społecznych wynikających  z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu
15

.  

 

                                                           
15

 Źródło: Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa perspektywa, Szkolenie dla właścicieli oraz punktów sprzedaży 
alkoholu. Tajemniczy klient.   
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Źródło: http://oficyna-profilaktyczna.pl/ 

 

 Zwraca się uwagę, iż szkolenia dla sprzedawców powinny odbywać się w punktach 

sprzedaży alkoholu, dzięki czemu osoba prowadząca szkolenie będzie mogła dostosować 

przekazywane treści do specyfiki danego miejsca oraz wskazać rozwiązania problemów, 

z którymi zmaga się dany sprzedawca. Szkolenia w punktach sprzedaży okazują się bardziej 

skuteczne niż szkolenia stacjonarne.  

 

 

http://oficyna-profilaktyczna.pl/
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Źródło: http://oficyna-profilaktyczna.pl/ 

 

http://oficyna-profilaktyczna.pl/
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Załącznik nr.1 

Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka 

(dziecko młodsze – poniżej 9 lat) 

Kwestionariusza i algorytmu używa tylko pracownik oświaty! Nie powinien być 

przekazywany dziecku lub rodzicom!  

 

Lista A  

Informacja od dziecka lub osoby, która była bezpośrednim świadkiem przemocy:  

A.1. Ktoś w domu bije dziecko, popycha, szarpie, potrząsa, przytrzymuje, rzuca w nie 

przedmiotem itp.  

A.2. Ktoś w domu używa wobec dziecka wulgarnych słów, obraża, poniża, straszy, 

szantażuje, izoluje w sposób ciągły i nieuzasadniony od kontaktu z innymi osobami, 

np. z rodziny lub z rówieśnikami, itp.  

A.3. Opiekunowie nie zaspokajają podstawowych potrzeb dziecka, takich jak: 

przynależności, bezpieczeństwa, pożywienia, snu, leczenia, rozwoju poznawczego, 

emocjonalnego, społecznego, pomimo wcześniejszej pracy z opiekunami w tym 

zakresie.  

A.4. Ktoś w domu narusza sferę seksualną dziecka, tj.: dotyka intymnych części ciała, 

namawia na dotykanie intymnych części ciała osoby dorosłej, zmusza do kontaktu 

seksualnego, podejmuje kontakty seksualne z inną osobą w obecności dziecka, 

prezentuje pornografię lub zmusza do tworzenia treści pornograficznych z udziałem 

dziecka itp.  

A.5. Dziecko ma ślady przemocy fizycznej lub zaniedbania (opis A.10 i A.11).  

A.6. Dziecko mówi, że boi się wrócić do domu ze względu na zagrożenie przemocą 

w rodzinie (wobec siebie lub innych członków rodziny).  

A.7. Dziecko mówi, że chce odebrać sobie życie ze względu na zagrożenie przemocą 

w rodzinie.  

A.8. Dziecko jest świadkiem przemocy w rodzinie (wobec rodzica, rodzeństwa lub 

innej osoby mieszkającej w jego domu).  

Obserwacja pracownika szkoły lub placówki dotycząca rodzica:  
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A.9. Rodzic zachował się agresywnie (słownie lub fizycznie) wobec dziecka na terenie 

placówki oświatowej lub w miejscu publicznym, np. popchnął, szarpnął, uderzył, 

poniżył itp.  

Obserwacja pracownika szkoły lub placówki oświatowej dotycząca dziecka:  

A.10. Dziecko ma widoczne ślady przemocy fizycznej, np.: uszkodzenia ciała, siniaki, 

zadrapania, obrzęki, oparzenia, obrażenia ciała świeże i/lub w różnych stadiach 

gojenia się, rany na ciele itp.  

A.11. Dziecko ma widoczne ślady zaniedbania, np.: brak dbałości o higienę ciała, 

nieadekwatność ubioru do pory roku, wieku itp. Występują zaburzenia, opóźnienia 

rozwojowe, problemy emocjonalne, niepełnosprawność, a dziecko nie otrzymuje 

potrzebnej pomocy, np.: opieki lekarskiej, zabiegów medycznych, terapii, wsparcia 

itp. Sytuacja ta występuje pomimo wcześniejszej pracy z opiekunami w tym zakresie. 

Lista B  

Obserwacja pracownika szkoły lub placówki dotycząca dziecka:  

B.1. Dziecko odtwarza doświadczaną przemoc – w relacjach rówieśniczych (lub 

zabawie), identyfikuje się z rolą ofiary i/lub sprawcy.  

B.2. Dziecko reaguje nieadekwatnie do sytuacji powstałej w placówce, np.: lękiem, 

izolacją, autoagresją, agresją itp.  

B.3. Dziecko zachowuje się autodestrukcyjnie, np.: gryzie, szczypie się, uderza głową. 

Dziecko jest od jakiegoś czasu lub stale apatyczne, ospałe, nie ma chęci do zabawy, 

eksploracji rozwojowej.  

B.4. Dziecko boi się powrotu do domu i/lub reaguje lękiem lub innymi trudnymi 

emocjami na kontakt z rodzicem/rodzicami i/lub na sytuację powrotu do domu.  

B.5. Dziecko często opuszcza zajęcia (dotyczy dzieci objętych obowiązkiem 

szkolnym) lub bez uzasadnionego powodu jest nieobecne bezpośrednio po rozmowach 

z rodzicami lub działaniach interwencyjnych placówki.  

Informacje dotyczące rodziców:  

B.6. Postawa i zachowanie rodziców zagraża dobru, rozwojowi i bezpieczeństwu 

dziecka.  

B.7. Rodzice nie współpracują z placówką przy udzielaniu pomocy dziecku.  

B.8. Dziecko rozdzielone z rodzicami na skutek emigracji lub innej sytuacji losowej, 

pozostające bez opieki osoby dorosłej i/lub wsparcia emocjonalnego ze strony 

rodziców lub innych osób z rodziny.  
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B.9. Na terenie placówki rodzic jest pod wpływem środków zmieniających 

świadomość, np. alkoholu, narkotyków itp. lub nie zgłasza się po odbiór dziecka. 

B.10. Którekolwiek dziecko z rodziny z powodu przemocy lub zaniedbania wymagało 

umieszczenia w pieczy zastępczej.  

Lista C  

Obserwacja pracownika szkoły lub placówki oświatowej lub informacja od osób 

będących w kontakcie z dzieckiem i rodzicami:  

C.1. Karalność rodzica za przemoc lub przemoc w rodzinie.  

C.2. Wcześniejsze podejrzenie dotyczące przemocy wobec dziecka lub przemocy 

w rodzinie albo obecne podejrzenie przemocy w rodzinie dziecka.  

C.3. Rodzic nadużywający środków zmieniających świadomość – np.: alkoholu, 

narkotyków, leków itp. 

C.4. Poważne problemy zdrowotne, emocjonalne, choroba psychiczna wśród osób 

zamieszkujących z dzieckiem.  

C.5. Rozwód, separacja rodziców, konflikt w rodzinie lub inna sytuacja kryzysowa. 

C.6. Dziecko o szczególnych wymaganiach wychowawczych, edukacyjnych 

i występuje 1 lub więcej spośród: problemy emocjonalne, problemy społeczne, 

zaburzenie rozwojowe, niepełnosprawność.  

C.7. Niskie kompetencje wychowawcze rodziców, niewydolność wychowawcza lub 

brak zainteresowania rodziców rozwojem dziecka.  

C.8. Matka i/lub ojciec byli poniżej 18 r.ż. w chwili narodzin dziecka.  

C.9. Ubóstwo i wynikające z tego stanu problemy rodziców.  

Sprawdź, czy występują sygnały ze wszystkich list: A,B i C, a następnie postępuj 

zgodnie ze wskazówkami w algorytmie postępowania!  

 

Propozycja algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia przemocy 

w rodzinie wobec dziecka (dziecko młodsze – poniżej 9 lat)  

Zaznaczenie przynajmniej jednego z punktów listy A – tryb A  

1. Uruchom procedurę „Niebieskie Karty”.  

2. Jeśli wystąpiło uszkodzenie ciała dziecka lub potrzebuje ono pomocy lekarskiej, 

wezwij pogotowie i/lub skonsultuj tę potrzebę z przedstawicielem ochrony zdrowia 

w Twojej placówce (jeśli jest to możliwe).  
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3. Jeśli zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, skontaktuj się 

z sądem rodzinnym – jeśli nie ma takiej możliwości, skontaktuj się z policją. Jeśli 

podejrzewasz, że dziecko jest ofiarą przemocy – nie może ono zostać pod opieką  

rodzica krzywdzącego.  

Zaznaczenie przynajmniej jednego z punktów listy B – tryb B  

Jeśli zaznaczono tak w punkcie:  

B.1/B.2/B.3: Spotkaj się z rodzicami i zaproponuj im konsultację u specjalisty w celu 

diagnozy psychologicznej potrzeb dziecka. Jeśli rodzice nie współpracują z placówką, 

a podejrzewasz, że dziecko nie jest bezpieczne, postępuj zgodnie z trybem A.  

B.4: Porozmawiaj z dzieckiem i ustal poziom jego bezpieczeństwa w rodzinie. Jeśli 

dziecko nie komunikuje się werbalnie, obserwuj jego zachowania. Porozmawiaj 

z rodzicem, który nie krzywdzi dziecka, w celu zbadania stopnia bezpieczeństwa 

w rodzinie. Jeśli dziecko nie jest bezpieczne, postępuj zgodnie z trybem A.  

B.5/B.7/B.8: Zawiadom sąd rodzinny.  

B.6: Porozmawiaj z rodzicem, który nie krzywdzi dziecka, w celu zbadania stopnia 

bezpieczeństwa dziecka w rodzinie. Jeśli dziecko nie jest bezpieczne, postępuj 

zgodnie z trybem A. 

B.9: Zawiadom policję.  

B.10: Obserwuj dziecko. Jeśli zauważysz niepokojące objawy, porozmawiaj z jego 

rodzicami w celu zbadania stopnia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie. Jeśli dziecko 

nie jest bezpieczne, postępuj zgodnie z trybem A.  

W każdej sytuacji monitoruj sytuację dziecka!  

Zaznaczenie przynajmniej trzech z punktów listy C – tryb C  

1. Porozmawiaj z dzieckiem i ustal poziom jego bezpieczeństwa w rodzinie. Jeśli 

dziecko się nie komunikuje werbalnie, obserwuj jego zachowania, zabawy.  

2. Porozmawiaj z rodzicami na temat problemów wychowawczych, zbadaj stopień 

bezpieczeństwa dziecka w rodzinie. Jeśli nie masz informacji od dziecka na temat 

stopnia jego bezpieczeństwa (ze względu na wiek, rozwój, stan dziecka), przekaż 

rodzicom informację na temat swojego niepokoju, ustal sposób weryfikacji stopnia 

bezpieczeństwa dziecka.  

3. Monitoruj sytuację dziecka. Po 1, 2 i 3 miesiącach powtórz kwestionariusz.  

4. Poinformuj pracownika placówki (wychowawca, pedagog szkolny), do której 

przechodzi dziecko, o swoich obserwacjach.  
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Jeśli nie zaznaczono przynajmniej jednego punktu na liście A, przynajmniej jednego 

punktu na liście B i przynajmniej trzech punktów na liście C, należy zakończyć 

działanie.  

Dostosuj sposób rozmowy do wieku i możliwości dziecka! Podczas interwencji, 

rozmów, wspieraj dziecko w kontakcie z pracownikami służb i instytucji!
16

 

 

 

                                                           
16

 http://www.bc.ore.edu.pl/Content/843/Przemoc_w_rodzinie_Katarzyna_Fenik-
Gaberle_Renata_Kalucka.pdf, 



DIANGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY 
ANDRYCHÓW 

 

 
135 

Załącznik nr2 

Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka 

(dziecko starsze – powyżej 9 lat) 

Kwestionariusza i algorytmu używa tylko pracownik oświaty! Nie powinien być 

przekazywany dziecku lub rodzicom! 

Lista A  

Informacja od dziecka lub osoby, która była bezpośrednim świadkiem przemocy:  

A.1. Ktoś w domu bije dziecko, popycha, szarpie, potrząsa, przytrzymuje, rzuca w nie 

przedmiotem itp.  

A.2. Ktoś w domu używa wobec dziecka wulgarnych słów, obraża, poniża, straszy, 

szantażuje, izoluje w sposób ciągły i nieuzasadniony od kontaktu z innymi osobami, 

np. z rodziny lub z rówieśnikami, itp.  

A.3. Opiekunowie nie zaspokajają podstawowych potrzeb dziecka, takich jak: 

przynależności, bezpieczeństwa, pożywienia, snu, leczenia, rozwoju poznawczego, 

emocjonalnego, społecznego, pomimo wcześniejszej pracy z opiekunami w tym 

zakresie.  

A.4. Ktoś w domu narusza sferę seksualną dziecka, tj.: dotyka intymnych części ciała, 

namawia na dotykanie intymnych części ciała osoby dorosłej, zmusza do kontaktu 

seksualnego, podejmuje kontakty seksualne z inną osobą w obecności dziecka, 

prezentuje pornografię lub zmusza do tworzenia treści pornograficznych z udziałem 

dziecka itp.  

A.5. Dziecko ma ślady przemocy fizycznej lub zaniedbania (opis A.10 i A.11).  

A.6. Dziecko mówi, że boi się wrócić do domu ze względu na zagrożenie przemocą 

w rodzinie (wobec siebie lub innych członków rodziny).  

A.7. Dziecko mówi, że chce odebrać sobie życie ze względu na zagrożenie przemocą 

w rodzinie.  

A.8. Dziecko jest świadkiem przemocy w rodzinie (wobec rodzica, rodzeństwa lub 

innej osoby mieszkającej w jego domu).  

Obserwacja pracownika szkoły lub placówki dotycząca rodzica:  

A.9. Rodzic zachował się agresywnie (słownie lub fizycznie) wobec dziecka na terenie 

placówki oświatowej lub w miejscu publicznym, np. popchnął, szarpnął, uderzył, 

poniżył itp.  
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Obserwacja pracownika szkoły lub placówki oświatowej dotycząca dziecka: 

A.10. Dziecko ma widoczne ślady przemocy fizycznej, np.: uszkodzenia ciała, siniaki, 

zadrapania, obrzęki, oparzenia, obrażenia ciała świeże i/lub w różnych stadiach 

gojenia się, rany na ciele itp.  

A.11. Dziecko ma widoczne ślady zaniedbania, np.: brak dbałości o higienę ciała, 

nieadekwatność ubioru do pory roku, wieku, itp. Występują zaburzenia, opóźnienia 

rozwojowe, problemy emocjonalne, niepełnosprawność, a dziecko nie otrzymuje 

potrzebnej pomocy, np.: opieki lekarskiej, zabiegów medycznych, terapii, wsparcia 

itp. Sytuacja ta występuje pomimo wcześniejszej pracy z opiekunami w tym zakresie. 

Lista B  

Obserwacja pracownika szkoły lub placówki oświatowej dotycząca dziecka:  

B.1. Dziecko odtwarza doświadczaną przemoc – w relacjach rówieśniczych (lub 

zabawie), identyfikuje się z rolą ofiary i/lub sprawcy.  

B.2. Dziecko reaguje nieadekwatnie do sytuacji powstałej w placówce, np.: lękiem, 

izolacją, autoagresją, agresją itp.  

B.3. Dziecko zachowuje się autodestrukcyjnie, np.: bije, szczypie się, nacina sobie 

skórę itp. Lub występują zachowania ryzykowne dziecka, np.: ucieczki z domu, 

używanie substancji zmieniających świadomość, ryzykowne kontakty itp.  

B.4. Dziecko boi się powrotu do domu i/lub reaguje lękiem lub innymi trudnymi 

emocjami na kontakt z rodzicem/rodzicami i/lub na sytuację powrotu do domu.  

B.5. Dziecko często opuszcza zajęcia (dotyczy dzieci objętych obowiązkiem 

szkolnym) lub bez uzasadnionego powodu jest nieobecne bezpośrednio po rozmowach 

z rodzicami lub działaniach interwencyjnych placówki.  

Informacje dotyczące rodziców:  

B.6. Postawa i zachowanie rodziców zagraża dobru, rozwojowi i bezpieczeństwu 

dziecka.  

B.7. Rodzice nie współpracują z placówką przy udzielaniu wsparcia dziecku.  

B.8. Dziecko rozdzielone z rodzicami na skutek emigracji lub innej sytuacji losowej, 

pozostające bez opieki osoby dorosłej i/lub wsparcia emocjonalnego ze strony 

rodziców lub innych osób z rodziny.  

B.9. Na terenie placówki rodzic jest pod wpływem środków zmieniających 

świadomość, np. alkoholu, narkotyków itp.  
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B.10. Którekolwiek dziecko z rodziny z powodu przemocy lub zaniedbania wymagało 

umieszczenia w pieczy zastępczej.  

Lista C  

Obserwacja pracownika szkoły lub placówki oświatowej lub informacja od osób 

będących w kontakcie z dzieckiem i rodzicami:  

C.1. Karalność rodzica za przemoc lub przemoc w rodzinie.  

C.2. Wcześniejsze podejrzenie dotyczące przemocy wobec dziecka lub przemocy 

w rodzinie albo obecne podejrzenie przemocy w rodzinie dziecka.  

C.3. Rodzic nadużywający środków zmieniających świadomość – np.: alkoholu, 

narkotyków, leków itp.  

C.4. Poważne problemy zdrowotne, emocjonalne, choroba psychiczna wśród osób 

zamieszkujących z dzieckiem.  

C.5. Rozwód, separacja rodziców, konflikt w rodzinie lub inna sytuacja kryzysowa. 

C.6. Dziecko o szczególnych wymaganiach wychowawczych, edukacyjnych 

i występuje 1 lub więcej spośród: problemy emocjonalne, problemy społeczne, 

zaburzenie rozwojowe, niepełnosprawność.  

C.7. Niskie kompetencje wychowawcze rodziców, niewydolność wychowawcza lub 

brak zainteresowania rodziców rozwojem dziecka.  

C.8. Matka i/lub ojciec byli poniżej 18 r.ż. w chwili narodzin dziecka.  

C.9. Ubóstwo i wynikające z tego stanu problemy rodziców.  

Sprawdź, czy występują sygnały ze wszystkich list: A, B i C, a następnie postępuj 

zgodnie ze wskazówkami w algorytmie postępowania!  

 

Propozycja algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia przemocy 

w rodzinie wobec dziecka (dziecko starsze – powyżej 9 lat)  

Zaznaczenie przynajmniej jednego z punktów listy A – tryb A  

1. Uruchom procedurę „Niebieskie Karty”.  

2. Jeśli wystąpiło uszkodzenie ciała dziecka lub potrzebuje ono pomocy lekarskiej – 

wezwij pogotowie i/lub skonsultuj tę potrzebę z przedstawicielem ochrony zdrowia 

w Twojej placówce (jeśli jest to możliwe).  

3. Jeśli zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej skontaktuj się 

z sądem rodzinnym – jeśli nie ma takiej możliwości, skontaktuj się z policją. 

Zaznaczenie przynajmniej jednego z punktów listy B – tryb B  
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Jeśli zaznaczono tak w punkcie:  

B.1/B.2/B.3: Spotkaj się z rodzicami i zaproponuj im konsultację u specjalisty w celu 

diagnozy psychologicznej potrzeb dziecka. Jeśli rodzice nie współpracują, a dziecko 

nie jest bezpieczne, postępuj zgodnie z trybem A.  

B.4: Porozmawiaj z dzieckiem i ustal poziom jego bezpieczeństwa w rodzinie. 

Porozmawiaj z rodzicem, który nie krzywdzi dziecka, w celu zbadania stopnia 

bezpieczeństwa w rodzinie. Jeśli dziecko nie jest bezpieczne, postępuj zgodnie 

z trybem A.  

B.5/B.7/B.8: Zawiadom sąd rodzinny.  

B.6: Porozmawiaj z rodzicem, który nie krzywdzi dziecka, w celu zbadania stopnia 

bezpieczeństwa dziecka w rodzinie. Jeśli dziecko nie jest bezpieczne, postępuj 

zgodnie z trybem A.  

B.9: Zawiadom policję.  

B.10: Obserwuj dziecko. Jeśli zauważysz niepokojące objawy, porozmawiaj z jego 

rodzicami w celu zbadania stopnia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie. Jeśli dziecko 

nie jest bezpieczne, postępuj zgodnie z trybem A.  

W każdej sytuacji monitoruj sytuację dziecka! 

Zaznaczenie przynajmniej trzech z punktów Listy C – tryb C  

1. Porozmawiaj z dzieckiem i ustal poziom jego bezpieczeństwa w rodzinie  

2. Porozmawiaj z rodzicami na temat problemów wychowawczych, zbadaj stopień 

bezpieczeństwa dziecka w rodzinie.  

3. Monitoruj sytuację dziecka. Po 1, 2 i 3 miesiącach powtórz kwestionariusz.  

4. Poinformuj pracownika placówki (wychowawca, pedagog szkolny), do której 

przechodzi dziecko, o swoich obserwacjach.  

Jeśli nie zaznaczono przynajmniej jednego punktu na liście A, przynajmniej jednego 

punktu na liście B i przynajmniej trzech punktów na liście C, należy zakończyć 

działanie.  

Dostosuj sposób rozmowy do wieku i możliwości dziecka! Podczas interwencji, 

rozmów, wspieraj dziecko w kontakcie z pracownikami służb i instytucji!
17
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 http://www.bc.ore.edu.pl/Content/843/Przemoc_w_rodzinie_Katarzyna_Fenik-Gaberle_Renata_Kalucka.pdf 


